
Konsulentdag 2 og 3 

Odense d.9.4.14 og ”ude i landet” d.10.4.14 

Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket 

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER 



ETHVERT MØDE MELLEM MENNESKER ER UNIKT  
- OG EN MULIGHED FOR NY LÆRING 

”Ethvert møde er et unikt møde. Det er aldrig holdt før, med den 
dagsorden, med de mennesker eller på det tidspunkt. Det giver nogle 
helt unikke læringsmuligheder.” 
(Owen, 1999) 
 



PROGRAM 
Kl.10.00 – 11.00                    Velkommen – og goddag igen 

•  Velkomst og dagens program 

•  Små møder…siden sidst 
  

Kl.10.30 – 12.15                    Fra styring til facilitering 
•  Facilitering som metode – og facilitators rolle 

•  Et kig i facilitators vgærksøjskasse – design og proces 

•  Metoder til processer og workshops i arbejdet med Fællesskabsagenter 

•  Faciliteriong i praksis 

Kl.12.15 – 13.00                    Frokost  
  

Kl.13.00 – 15.00                    Facilitering af workshop i praksis 
•  Facilitering af interessentanalyse og proces oim narrtativer om fællesskabsagenter 

•  Fernisering I plenum  

Kl.15.00 – 15.30                   Opsamling 
•  Deling af erfaringer, spørgsmål, tips og trciks 

  

Kl.15.30 – 16.00                    Konsulentdag 3 – ressourcekortlægning 
•  Introduktion til morgendagens arbejde og proces 

•  Afrunding af dagen  

  

 



Siden sidst… 
•  Hvad har du/I været særligt optaget af i forhold 

til arbejdet med fællesskabsagenter -? 
•  Hvad inspirerede dig særligt på den første 

konsulentdag? 

Dagen i dag… 
•  Hvad af på dagens program optager dig 

særligt – og hvorfor? 

  

 



GRUPPE VERSUS TEAM 



 SIDE 6 

ANTONIE DE SAINT- EXUPÉRY 

 
 

 ”Hvis du skal bygge et skib, 
skal du ikke kalde folk sammen 
for at tilvejebringe tømmer eller 
tilvirke redskaber. Du skal ikke 
uddelegere opgaver til dem 
eller fordele arbejdet. Men du 
skal vække deres længsel efter 
det store åbne hav…!” 



       LIDT ERKENDELSESFILOSOFI… 
•  At iagttage og forstå er at sætte noget på begreb – vi 

begriber med vores begreber. Således har vores begreber 
magt over vores forståelse 

•  At iagttage er at foretage en distinktion – dvs. med vores 
begreber skelner vi noget fra noget andet 

•  Vi er ikke altid opmærksomme på vores egne blinde pletter 

 

 
•  Hvor vi skelner fra – hvilke værdier der 

bestemmer, hvorfor jeg tænker og gør, 
som jeg gør? 

•  Hvilke virkeligheder og identiteter vores 
skelnen skaber? 

•  Hvad vores skelnen udelader, og dermed 
hvad vi ikke ser? 



NOGLE OPMÆRKSOMHEDER 

•  Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger 

•  Alle er aktører i skabelsen af fremtiden 

•  Kommunikationen er kittet, der forbinder 

•  Du kan ikke ikke-kommunikere – du kan ikke ikke påvirke 

•  Koordinering af perspektiv fremmer sammenhængskraften 

•  Midlertidighed som et vilkår.  

 





 SIDE 10 

FIF TIL DEN UDVIKLENDE DIALOG 

•  Anerkend den anden som person; vedkommendes synspunkter og 
følelser 

•  Lyt aktivt 

•  Vær åben om din egen position/viden 

•  Udforskning er ikke farligt men lærerigt 

•  Stil åbne og undersøgende spørgsmål: Hvad, hvordan, hvornår og 
hvem?  

•  Stil hypotetiske spørgsmål: Hvad ville der ske hvis?  

•  Spørg den anden part til råds: Hvad ville du gøre hvis du var mig?  

•  Giv dig tid til at lytte, tænke og tie stille 

 



AT FACILITERE 
•  Facile: let, nemt (jf. facilitet: bekvemmelighed) 

•  At guide en gruppes samtale frem mod et resultat ved at styre processen stramt 

•  Mødets indhold vs. dets form (proces) 

•  Moralske appeller vs. rammer for god adfærd 

Tre hovedopgaver: 

1.  Skab tillid – sæt rammen for mødet 

2.  Skab værdi – skab fokus og bevæg mødet fremad 

3.  Skab mening – involver deltagerne, så der skabes medejerskab og gode relationer 



3 CENTRALE BEGREBER 
 

 

•  ”Neutralitet” 

•  Nysgerrighed  

•  Uærbødighed 
GianCecchin (Milanoskolen) 



NEUTRALITETSBEGREBET  

Neutralitet 
- en tilstand af 
nysgerrighed 

At skabe nye hypoteser –  
være uærbødig over for 
dannede og styrende hypoteser 

At være upartisk –  
forsøge ikke at tage parti 

At være nysgerrig – 
fremme udviklingen af 
mangfoldige forklaringer 

At vise uærbødighed 
- over for sig selv og andre 

En holdning 
- at anerkende alle idéer 
som ligeværdige 

Bateson om neutralitet 
”Når vi først har en forklaring, 
holder vi op med at lede efter 
andre forklaringer.” 

At arbejde cirkulært 
- undersøge systemet for 
muligheder 

Se efter mønstre, der 
forbinder - og 
forklaringer, der skiller 



TRANSPARENS 
At gøre sig ’gennemsigtig’ på overvejelser og refleksioner 
At åbne op for de overvejelser/mellemregninger, der sker i forhold til en 
given beslutning 
 

  
 Præmis                 Beslutning      Konsekvens 



GODT AT HUSKE PÅ SOM FACILITATOR 

•  At tale og lytte er både en ret og en pligt 
•  Gå på opdagelse – vær nysgerrig, åben og påvirkelig 
•  Bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm – og 

drømmen kom først – find den og dyrk den 
•  Tal på en måde der kobler dig med de andre – og andre med 

hinanden, så I sammen kan komme videre 
•  Det er alles ansvar, at samtalen skaber det bedst mulige 

resultat 



FORSKELLIGE SPØRGSMÅL –  
GIVER FORSKELLIGE SVAR 

•  At gå fra en svar- til en spørgekultur – når der ikke er entydige 
svar 

•  Ethvert spørgsmål skaber arenaen for mulige svar 
•  Vil vi blive klogere og skabe nye resultater i morgen, må vi gøre 

noget andet i dag, end vi gjorde i går  
•  Stil primært åbne, fremadrettede og opgavefokuserede 

spørgsmål 
 
•  Hvad-er-ellers-vigtigt spørgsmål - ikke at falde for den første 

løsning  
•  Sig-noget-mere-om-det spørgsmål – læring ligger i detaljen 
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MØDEFORMER 

•  Det autoritære møde fra 1950’erne 

 

•  Det demokratiske møde fra 1970’erne 
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DET GODE MØDE 

•  Lav dagsorden med indhold og form 

•  Identificér facilitator (ikke nødvendigvis formand) 

•  Start til tiden 

•  Indled ordentligt med emne, resultattype, tid 

•  Hold indlæg korte og relevante 

•  Bevæg mødet fremad – helikopter, proces! 

•  Opsamling, beslutninger, handlingsansvar 

•  Slut til tiden - eller bliv enige om overskridelser 
 

Fra Elsborg & Ravn (2006): Lærende møder og konferencer i praksis 

 



VÆRDISKABENDE MØDER 

Formål 

Form 

Indhold Aktører 

Tid 



 
 
•  Hvad mødes/taler vi om? 
•  Hvorfor mødes/taler vi om dette? 
•  Hvordan mødes/taler vi om dette? 
 

TRE GODE SPØRSGSMÅL 



AT SKABE MENINGSFULDHED 

•  Deltagerfleksible indkaldelser 

•  Facilitator inddrager de tavse 

•  Runden: Alle kommer på 

•  Summe med sidemand: Her tør enhver tale 

•  Teknik til afdelingsmødet: En nylig succes 

•  Den anerkendende vinkel: Folk føler sig set 

•  Hver laver personligt referat: Hvad skal jeg gøre? Hvad inspirerede mig i dag? 



 VIGTIGE OPMÆRKSOMHEDER 

•  Bevidst brug af set-up 
•  Afklare kontekst - guidende spørgsmål, tid, positioner, ønsket 

effekt... 

•  Deltagerne skal blive klogere 
•  Struktur og dynamik - hurtige skift, dynamik og liv 

•  AI-tilgang 
•  Cirkulære og refleksive spørgsmål - hold fast og udfordre, hold 

dig selv udenfor 

•  Fasthold læring på mindmap 
•  Refleksive stop undervejs 

•  Etik og spilleregler 
•  Opfølgning 



               PROCESSTYRING I AI – TILGANG 
•  Fokus på de gode erfaringer og hvad der skal (videre-)udvikles 
•  Skabe bevidsthed om den enkeltes succesoplevelser og undersøge        hvorledes de 
kan bruges i gruppen 
•  Sætte alles viden og kompetencer i spil  
•  Sikre at alle ’stemmer’ i gruppen bliver hørt 
•  Alle bidrag har betydning 
•  Forskellighed er en forudsætning for læring og udvikling 



SPILLEREGLER OG ETIK 
•  At tale og lytte er både en ret og en pligt 
•  Gå på opdagelse – vær nysgerrig, åben og påvirkelig 
•  Tal på en måde der kobler dig med de andre, så I sammen kan komme 

videre 
•  Det er alles ansvar, at samtalen skaber det bedst mulige resultat 
•  Lav aftaler om fortrolighed, f.eks. hvilke dele af samtalen, der ikke må 

refereres 



 SIDE 25 

FACILITATOR 

 
•  Sørger for at dagsorden er opdateret og at formålet med de enkelte punkter er 

klart, således du kan navigere efter dette 
    - hvad? – hvorfor? – hvor lang tid? 
•  Styrer mødets form 
•  Sørger for at fokus holdes og punktet behandles efter hensigten 
•  Sørger for at samle op på punktet  
•  Sørger for at eventuelle beslutninger bliver taget (men tager ikke beslutningen) 



 SIDE 26 

MÅDER AT SKABE MENINGSFULDHED 

 

•  Facilitator inddrager de tavse 

•  En runde hvor alle kommer på 

•  Summe med sidemand 

•  Den anerkendende vinkel  

•  Hver laver personligt referat  

•  Hvad skal jeg gøre? Hvad inspirerede mig i dag? 



 SIDE 27 

                 AT SKABE GODE MØDER KRÆVER 

•  Godt socialt klima, hvor der er accept af og en positiv indstilling til diversitet 

•  At I viser omsorg overfor hinanden 

•  At kunne stå af kæphesten – eller få venlig hjælp til dette 

•  At evne positiv feedback 

•  Nysgerrighed 

•  At når I støder på et problem, så arbejd på at lave det om til et mål 



SIMPLE METODER TIL FACILITERING 

JACQUELINE ALBERS THOMASEN 

•  Dagsorden 
•  Summe 2 og 2 
•  Tavs refleksion 
•  Tidsstyret sparring 
•  Fordele ordet 
•  Bryd rutinen 
•  Mødediamanten 
•  Kontekstafklaring/transparens 
•  Opsummering 
•  Inddragelse 
•  Vandfaldsmetoden 



GRUPPESAMTALEN 

•  Er en struktureret samtale - den giver tid til at tale, lytte og 
reflektere 

•  Er et redskab til at skabe koordinerede forståelser - ift. 
udvikling, samarbejde og drift  

•  Gør konkret brug af AI - med fokus på bedste erfaringer 
(BEVARE), ting der med fordel kan videreudvikles 
(UDVIKLE) og ideer til implementering 



Mindmapping… 



GRUPPESAMTALE 
 tavle til mindmap 

procesleder 

gruppedeltager 



STORGRUPPESAMTALE 
stor tavle til mindmap 

procesleder 

gruppeleder 

gruppedeltagere 



INTERESSENTANALYSE DEL 1 

JACQUELINE ALBERS THOMASEN 

Gå sammen i jeres projektgrupper sammen med jeres netværkskommune og hjælp hinanden 
med at facilitere følgende proces: 

1.  Beslut hvem der faciliteter processen – facilitator kan bede om timeout til at blive udskiftet 
eller få sparring af sine projektkollegaer 

2.  Facilitator sætter processen i gang på denne måde:  

Tag afsæt i jeres vision(er) for FA-projektet (samt i sundhedsarbejde generelt) og 
identificer de forskellige grupper der byder ind med ydelser og bruger ydelser der ligger i 
tråd med jeres vision(er)! (Hvem, hvad, hvor og hvordan?) 

Blå post-it = Udbydere af tilbud/ydelser 

Rosa post-it = Beboere 

Grøn post-it = partnere (også potentielle) 

Gule post-it = andre 



INTERESSENTANALYSE DEL 2 

JACQUELINE ALBERS THOMASEN 

1.  Facilitator sørger for at der tegnes en cirkel med to cirkler indeni på et stort  

stykke papir 

•  Inderste cirkel er lokalområdet for projektet 

•  Mellemste cirkel er omliggende mulige område 

•  Yderste cirkel er kommunen som helhed 

1.  Alle post-its fra del 1 placeres nu i cirklerne efter deres beliggenhed 

2.  Når alle post-its er placeret tegnes der forbindelseslinjer mellem de forskellige grupper, 
der på en eller anden måde er forbundet (eks. gennem økonomisk bidrag, ressourcer eller 
levering af ydelser) 

3.  Se hvor der synes at være svage forbindelser, og identificer mulige faktorer og 
udfordringer, der kan være udslagsgivende og noter dette ved forbindelserne. 

 



STORGRUPPESAMTALE 
stor tavle til mindmap 

procesleder 

gruppeleder 

gruppedeltagere 



TEMA: FACILITERING AF 
INTERESSENTANALYSE 

 
 

3 runder med hvert sit spørgsmål: 
 
1: Godt / Bevares:   
Hvilke gode erfaringer har I med processen som du/I ønsker at bevare? 1-2 af de vigtigste 

pointer 
2. Udvikle:  
Hvilke ting ønsker du/I at (videre-) udvikle omkring processen i jeres projektgruppe? 
3. Implementering:  
Hvilke idéer har du/I til implementering/procesdesign? 
 
 



DIN INDSATS ER VIGTIG 
 

Hvad har du særligt hæftet dig ved i 
dag? 

1.  Hvad skal du fortsætte 
med at gøre? 

2.  Hvad skal du begynde at 
gøre? 

3.  Hvad skal du stoppe med 
at gøre? 

 

JACQUELINE ALBERS THOMASEN 


