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FORORD

 

Brugerinddragelse hvordan?
Brugerinddragelse er en sag, som mange parter har interesse i, og lige så mange har en mening om. Projektet 
”Slip brugerne løs” valgte at indgå i et intensivt kompetence og udviklingsforløb med Strong Bright Hearts (SBH), 
som fik til opgave at indføre projektgruppen i metoder, undervise og udøve supervisering i udførelsen af disse gen-
nem faktiske brugerinddragelsesforløb.

Brugerinddragelse sådan!
Samarbejdet med SBH har vist os tre metoder, hvorpå bibliotek og bruger/borger kan mødes og sammen blive 
klogere. Guiden du sidder med i hånden nu, indeholder tre metoder som biblioteksansatte har afprøvet og i for-
skellige sammenhænge fundet ikke alene brugbare, men også overskuelige. Brugerinddragelse er nok en viden-
skab, men det er ikke så svært som det lyder!

Hovedbiblioteket i Århus har med støtte fra Styrelsen for bibliotek og medier (Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje 
for folke- og skolebiblioteker) formet et projekt med titlen ”Slip brugerne løs”, hvor målet dels har været at udfor-
ske brugernes kreative og innovative potentiale og dels beskrive forskellige brugerinddragelsesmetoder. Publika-
tionen ”Bibliotekets Stemme – en guide til brugerdreven innovation” er første udgivelse i dette arbejde.

Samarbejdet med SBH har været en del af et længere forløb (marts 2007 til marts 2009) som ved sin afslutning 
har arbejdet med antropologiske undersøgelser og dykket yderligere ned i arbejdet med brugerinddragelsesme-
toder. En samlet rapport udgives marts 2009.

Venlig hilsen
Jannik Mulvad
Projektleder
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INDLEDNING

Du sidder nu med en guide til hvordan du kan komme i gang med brugerdreven innovation i dit bibliotek. Guiden 
er baseret på fem måneders praktisk arbejde med involvering af medarbejdere og borgere i udviklingen af Hoved-
biblioteket i Århus. 

De værktøjer, vi har arbejdet med, finder du beskrevet i denne guide. Guiden har til formål at hjælpe dig, som 
biblioteksansat, med at gennemføre samskabende aktiviteter med borgere og medarbejdere. Vi har søgt at gøre 
guiden ligeså anvendelig for små lokalbiblioteker såvel som de største Hovedbiblioteker.

I denne guide giver vi i første del et perspektiv på biblioteket ift. samfundet og på brugerdreven innovation. De-
refter vil vi i anden del kort beskrive initiativet Bibliotekets Stemme.

I tredje del af guiden er hovedvægten lagt på at beskrive de værktøjer og metoder vi har brugt som virker. Her 
kommer vi også ind på deres muligheder og begrænsninger. 

Fjerde del er den praktiske del. Denne del af guiden handler om hvordan man helt praktisk kan lave en workshop, 
baseret på brugerdreven innovation. 

Vores intention er at præsentere værktøjerne på en måde, så du kan komme i gang med arbejdet. Vi følger op 
med litteraturliste og links så du selv kan gå dybere ind i feltet.

Vores personlige ønske med dette er, at vi kan hjælpe flest muligt bibliotekarer med at skabe de bedste resultater 
med borgerne og medarbejderne på en måde, der øger arbejdsglæden for jer som ansatte.

Med kærlig hilsen,

Carl Damm, Maja Rottbøll og Thomas Hessellund Nielsen
Strong Bright Hearts

Strong Bright Hearts er et netværk af borgere i Århus, der arbejder for at skabe en god udvikling i byen. Der er i 
dag ca. 240 medlemmer og i de tre år netværket har eksisteret, har kernegruppen bag Strong Bright Hearts arbej-
det professionelt med borgerdreven innovation. 
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DEL 1: DET STORE BILLEDE

Hvilken	tid	er	det	for	bibliotekerne?
Det er i det store billede, at vigtigheden af vores ar-
bejde findes. Det er også her vi ser nødvendigheden 
af, at det er nu vi må handle. Vi har brug for at se 
meningen af det vi laver i den sammenhæng vi indgår 
i. Derfor starter vi også med at give et perspektiv på 
udviklingen i samfundet og dets relevans for bib-
liotekerne.

Bibliotekerne	midt	i	en	samfundsmæssig	trans-
formation
Vi lever i dag midt i en brydningstid, hvor vi skal 
omstille os fra én samfundsvirkelighed til en anden. 
Et såkaldt paradigmeskifte. Der findes mange beteg-
nelser for disse paradigmer f.eks. industrisamfund, 
informationssamfund og innovationssamfund. Beteg-
nelserne er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at vi 
som samfund befinder os midt i en transformations-
proces.

Med det samfundsskifte ser vi, at der er brug for nye 
måder at tænke om tingene på.
Vi går fra at se verden som en maskine, en metafor 
som Newton i sin tid introducerede, til at se verden 
som værende levende og konstant i forandring.

Samfundsskifte
Som en del af samfundet befinder bibliotekerne sig 
også i selvsamme transformationsproces. Ønsker man 
som bibliotek at bevæge sig over i det paradigme, der 
har et levende og foranderligt verdenssyn, betyder det 
bl.a. at:

Biblioteket agerer mere som en del af byen
At der åbnes op for flere nye samarbejdspartnere  

 og en dialog omkring hvad biblioteket også kan  
 være.

At biblioteket både skal varetage sine oprindelige  
 opgaver og udvikle nye tjenester

At biblioteket skal skabe plads til, at interesse- 
 fællesskaber kan bruge biblioteket som samlings- 
 punkt.

At biblioteket går i dialog med brugerne om deres  
 ønsker og behov

At biblioteket fokuserer på langsigtede hand- 
 lingsstrategier og bæredygtige initiativer,   
 der skaber varig værdi, så de kan bygges videre  
 på over tid. 

Det var dette vi arbejdede med at realisere i sam-   
arbejdet med Hovedbiblioteket.

En	ny	selvforståelse
Der er en udvikling i gang i biblioteksverdenen, som 
rører ved hele selvforståelsen af, hvad det vil sige at 
være et bibliotek og at være bibliotekar. Bibliotekerne 
står overfor opgaven med at finde deres rolle, i den 
tid vi lever i nu. Frugten af det arbejde skal blive til et 
klart overblik over, hvad man ønsker at bevare, plus 
nye ydelser og nye funktioner som biblioteket tilbyder 
og bidrager med.

Med de ydelser og funktioner har bibliotekerne helt 
klart muligheden for at spille en større rolle i sam-
fundet og den transformation der er i gang. Der er 
mange, der har brug for hjælp, for ikke at blive hæg-
tet af udviklingen, og mange der ønsker at bidrage 
mere aktivt til bibliotekets egen udvikling.

•

•

•

•

•

•

Fra	mekanistisk	
verdenssyn:	

At tænke i dele
Fokusere på prob-
lemer og det der 
ikke virker
Tænke i enten/eller
Individet er i fokus
Diskussion
Korstsigtede   
handlinger

•

•

•
•
•
•

Til	et	levende	og	forander-
ligt	verdenssyn:

Tænke i helheder og sam-
menhænge mellem dele. 
Fokusere på muligheder 
og potentiale og det der 
virker
Tænke i både/og
Fællesskabet er i fokus
Gensidig dialog
Langsigtede handlinger

•

•

•
•
•
•
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Hvor	passer	brugerdreven	innovation	ind	i	
billedet?
Bibliotekerne står med et behov for at finde rigtig 
gode svar på spørgsmål som:

Hvem er vi som bibliotek?
Hvad er vores bidrag til samfundet? - Hvad har  
borgerne brug for NU?
Hvem er vi som bibliotekarer og hvad er vores  
rolle?
Hvilke ydelser skal vi yde og hvilke tjenester skal 
vi ha’?
Hvordan udvikler vi disse og hvordan formidler vi 
dem?

Det er her brugerdreven innovation kommer ind. Ikke 
som et svar på de ovenstående spørgsmål, men som 
en tilgang til at finde svarene. 

Brugerdreven	innovation
Hvad er brugerdreven innovation egentlig? Lad os 
først og fremmest starte med at afklare, at der findes 
forskellige tilgange til brugerdreven innovation. På den 
ene side har vi den observerende tilgang, hvor man 
laver studier af brugernes adfærd og tilrettelægger 
ydelser eller projekter efter dette. Denne tilgang kom-
mer vi ikke ind på i denne guide.

På den anden side har vi den samskabende tilgang 
til brugerdreven innovation, hvor man i tæt dialog og 
samarbejde udvikler ydelser og projekter eller an-
dre tiltag. Denne tilgang er baseret på en høj grad af 
interaktion og udveksling af idéer, synspunkter, behov 
og ønsker for biblioteket.
 
Hvad	handler	det	om
I stedet for at give en definition af begrebet vil vi 
starte med at beskrive hvad brugerdreven innovation 
handler om i denne kontekst.

Menneskeligt: Først og fremmest så handler det  
 om mennesker, der sammen skal skabe nye  
 løsninger på nuværende og kommende   
 udfordringer for biblioteket. Udvikling er ikke  
 drevet af brugere, men af mennesker som vi kalder  

•
•

•

•

•

•

 brugere. Formår man at mødes på et menneskeligt  
 plan i samarbejdet, er man kommet rigtig godt fra  
 start.

Høj	grad	af	engagement:	Mennesket er i cen- 
 trum, og hvis man skal bidrage med sin tid og  
 være med til at “drive” en god udvikling i   
 samfundet, er det vigtig for engagementet, at  
 relevansen og vigtigheden er synlige i arbejdet.

Nye	samarbejder:	Brugerdreven innovation  
 skabes ofte i samarbejder, der ikke har   
 eksisteret før. For mange af de ansatte er det nyt  
 at involvere borgerne i så høj grad og mange ved  
 ikke, hvordan man gør. For de fleste borgere er  
 det nyt at blive inviteret til at komme med sine  
 idéer, synspunkter og holdninger og måske endda  
 være med i projektteams i bibliotekerne.

Udvise	tillid:	Det forudsætter, at man skaber en  
 tillidsfuld relation mellem borger og bibliotek, der  
 har som grundantagelse, at vi kan stole på hinan- 
 den og vil det fælles bedste. F.eks. i kraft af, at  
 man inviterer borgerne ind i arbejde, man normalt  
 holder internt, såsom medarbejdernes projekt- 
 arbejde.  

Behov	i	centrum:	Det sætter alle parters behov  
 i centrum af udviklingen af nye tiltag. Ved at  
 involvere borgerne, sikrer man sig, at det,   
 der udvikles, har relevans for de mennesker, det  
 skal gøre en forskel for.

Læringsproces:	Læringsprocessen er en vigtig  
 del af arbejdet, da det handler om at lære nye  
 måder at samarbejde og samskabe på. 

Brugerdreven innovation sker, når vi involverer bru-
gerne i udviklingen af biblioteket i større eller mindre 
grad, for at skabe løsninger på fælles udfordringer 
også i konstellationer vi ikke har arbejdet i før.

Det findes der metoder og værktøjer, der kan hjælpe 
med, men de er intet værd uden de mennesker, der 
skal komme frem til nye løsninger sammen.

Derfor handler brugerdreven innovation hovedsageligt 
om relationer. Man kan måske endda sige at bruger-
dreven innovation handler om, at bibliotekerne indgår 
i en ny relation til borgerne.

•

•

•

•

•



12

Det er der nogle borgere og ansatte der er klar til, og 
andre er ikke. Man må starte med de, der gerne vil og 
så med tiden lade det sprede sig igennem de gode re-
sultater, der skabes og trygheden der ligger i at have 
set andre gå først. 

Relevans	for	bibliotekerne
Men hvorfor i det hele taget arbejde med bruger-
dreven innovation? Fordi den måde, vi har gjort tin-
gene på, ikke længere har den samme effekt. Besøg-
stallene falder. Google og internettet har vundet ind 
stort set overalt. Folk har flere penge til at købe egne 
medier.

Vi har brug for nytænkning. Vi har ikke længere løs-
ningerne på alle vores udfordringer. Vi er nødt til at 
løse nogle af dem på nye måder; i fællesskab, i dialog.

Hvad kan bibliotekerne bruge brugerdreven innovation 
til?
Der er mange muligheder for bibliotekerne. Hvad der 
giver mening at lave, er selvfølgelig forskelligt fra bib-
liotek til bibliotek afhængig af størrelse, antal ansatte 
og den tid, de kan ligge i arbejdet.

Brugerdreven innovation kan f.eks. være en hjælp til 
at:

Udvikle nye ydelser
Identificere de vigtigste behov at arbejde med i   

 omverdenen
Komme i dialog med borgerne
Få inspiration til, hvad biblioteket også kan være
Få indblik i borgernes reelle behov og ønsker til  

 biblioteket
Skabe netværk til borgerne
Som deres udviklingsstrategi 

Værdi	i	hverdagens	arbejde		
Alle kan arbejde med brugerdreven innovation. Det er 
blot et spørgsmål om at have åbenheden for at lære 
at gøre arbejdet på nye måder og med flere grupper 
af mennesker. Tager man udfordringen til sig, så kan 
det være med til at øge arbejdsglæden indadtil og 
kvaliteten af arbejdet udadtil.

•

•

•

•

•

•

•
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DEL 2: BIBLIOTEKETS STEMME 

Kort	om	Bibliotekets	Stemme
Samarbejdet mellem Strong Bright Hearts og Slip 
brugerne løs! blev døbt Bibliotekets Stemme. Det va-
rede fra december ’07 til april ’08, hvor Strong Bright 
Hearts arbejdede tæt sammen med projektteamet i 
hverdagen. Udover projektleder Jannik Mulvad, bestod 
teamet af Pauline Kerrn-Jespersen (HK medarbejder), 
Margit Fischer (Bibliotekar) og Sidsel Bech-Petersen 
(Projekt-konsulent). I den sidste måned fik vi følge-
skab af David Gråbæk (studentermedhjælper). 

Formålet med Bibliotekets Stemme var at oplære 
projektteamet for Slip Brugerne Løs, i selv at kunne 
udvikle, designe og afvikle den slags workshops vi 
har afholdt igennem Strong Bright Hearts. Målet var 
at afvikle en række workshops i samarbejde med 
borgerne, der alle havde det fælles fokus at udfolde 
bibliotekets potentiale.

Til disse workshops var der en livlig dialog blandt 
borgere og medarbejdere. Deltagerne var fra 20 til 83 
år og alle indgik i dialogen på lige plan. 

Der har været en gennemgående positiv respons på 
den mere involverende tilgang, som størstedelen af 
deltagerne har fundet inspirerende. 

Forløbet	vi	gennemgik
Vi afviklede 5 workshops, internt såvel som eksternt, 
med forskellige deltagergrupper. Fra interne projekt-
møder, til brugerdreven innovationworkshops om 
udvikling af konkrete tilbud. Følgende er et overblik 
over, hvad vi lavede, hvilke spørgsmål andre bibliotek-
er også kunne have glæde af at stille sig selv og de 
resultater vi fik ud af det.

21.01:	Projektreview
Vi lavede en Village Square for projektmedarbejdere 
på Hovedbiblioteket og inviterede brugere, der bidrog 
med sparring til bibliotekets egne projekter: 
Hvordan kan borgerne blive en del af vores interne 
møder?
-> Sikre at vi er på rette vej med projekterne ved 
sparring fra og udvikling med brugere 

30.01:	Workshop	baseret	på	Appreciative	In-
quiry
Transformation af bibliotekets projektrum. Workshop 
for medarbejdere engageret i projekter, og som deri-
gennem bruger projektrummene: 
Hvordan kan vi selv få gavn af at inddrage vores me-
darbejdere i vores arbejde? 
-> Skabe den arbejdsplads vi selv ønsker
Hvad kom der ud af det: Nogle projektrum, som 
passer til de behov, som de forskellige projektteams 
har, så de bl.a. er inspirerende, fleksible, har mange 
opbevarings- og ophængningsmuligheder, og opfor-
drer til at tænke stort og være kreative.

28.02:	Village	Square	
Torv, hvor alle med idéer eller projekter kan få spar-
ring og hjælp til at komme videre med arbejdet: 
Hvordan kan biblioteket skabe rammer for udfoldelsen 
af borgernes idéer og initiativer? Hvordan kan bib-
lioteket få indblik i hvad der optager borgerne og 
deres behov?
-> Forståelse for hvad der rører sig blandt borgerne, 
samt mulighed for at indgå samarbejde med interes-
sante initiativer.
Hvad kom der ud af det: Blev et forum for byen, hvor 
projektmagere og ildsjæle kom og deltog. Dette kunne 
være et af bibliotekets fremtidige roller i samfundet. 



15

Der er kommet adskillige resultater ud af disse work-
shops: Et forvandlet projektrum, som folk står i kø 
for at benytte. Nye idéer til kulturelle ydelser. Et nyt 
samarbejde mellem Frontløberne og Mindspot projek-
tet på Hovedbiblioteket i Århus. En projektgruppe, der 
kan arbejde med de metoder, der er beskrevet i denne 
publikation, plus meget andet. Der kom folk ned på 
hovedbiblioteket, der aldrig har været der før. Konkret 
input til Hovedbiblioteket i Århus, så de kan forme 
deres nye ”kompetencecenter” ud fra brugernes og 
bibliotekarernes drømme og behov.

Disse workshops var alle baseret på dialogværktøjer, 
der anvendes af NGO’er, virksomheder og institutioner 
verden over. 
Disse vil blive beskrevet mere i detaljen i næste del af 
guiden.

27.03:	“Kompetencecenter”-workshop	1
Hvad er Hovedbibliotekets rolle i samfundet? 
Hvordan kan borgerne og medarbejderne udvikle nye 
tilbud sammen? 
-> Tilbud baseret på borgernes behov
Hvad kom der ud af det: Det blev klart hvilken rolle 
deltagerne godt kunne tænke sig, at biblioteket har i 
fremtiden, og ud fra det kunne vi designe workshop 
del 2.

16.04:	“Kompetencecenter”-workshop	2	
Hvilke evner har borgerne og medarbejderne gavn af 
at hjælpe hinanden med at tilegne sig? Hvilke kom-
petencer er der brug for i samfundet? Hvordan ser 
stedet ud, der bedst kan understøtte den interaktion, 
der skal til?
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DEL 3: METODERNE

I denne del af guiden vil vi præsentere dig for de 
metoder, vi har brugt i Bibliotekets Stemme. Først vil 
vi gennemgå, hvad der er grundlæggende for dem, 
bagefter vil vi dykke ned i hver enkelt af dem. 

Grundlæggende	for	metoderne
Vi arbejdede med World Café, Appreciative Inquiry og 
Village Square, som alle er dialogfremmende metoder, 
der er baseret på et menneskesyn, hvor alle men-
nesker er ressourcefulde, unikke og har noget på 
hjerte. Det grundlæggende princip er samskabelse, 
hvilket betyder, at det er dig som deltager, der skaber 
resultaterne sammen med andre. 

En workshop baseret på disse metoder kan vare et par 
timer, hvor man indgår i en konstruktiv samtale opdelt 
i mindre grupper ud fra brændende spørgsmål eller 
temaer, der er relevante for den udfordring eller det 
behov, som gør at vi er samlet. 

Det stærke ved disse metoder er netop, at de er 
brugerdrevne, dvs. resultaterne bliver skabt fordi 
deltagerne brænder for temaerne og muligheden for 
sammen at bidrage til en positiv udvikling. Derfor er 
det vigtigt, at det komplekse tema, man ønsker at 
behandle, har en relevans og vigtighed for de men-
nesker man inviterer, og at de føler sig velkomne og 
godt tilpas i de rammer man skaber.

Som arrangør af sådanne workshops får man relevant 
viden omkring det ønskede emne, som man på ingen 
måde kunne være kommet frem til uden den mang-
foldighed af mennesker og perspektiver, der er til 
stede i en workshop, hvor mennesker med interesse 
for emnet er mødt op.

Som deltager ved disse workshops får man ind-
flydelse, inspiration, nye vinkler på emnerne, mu-
ligheden for at bidrage til en god udvikling og dele 
hvad man selv brænder for, og man møder andre, 
der interesserer sig for det samme. Det kræver ingen 
forhåndskundskaber at kunne deltage, blot ønsket 
om at være med til at skabe noget, der virker endnu 
bedre. 

Grundlæggende	antagelser:	
Alle mennesker har noget på hjerte, noget de  

 brænder for
Innovation sker kun, hvis vi er undersøgende og    

 tillader os selv og hinanden at være uvidende
Vi mødes som mennesker, ikke som titler eller  

 roller (du er ikke bruger eller bibliotekar – du er  
 menneske)

Alle mennesker er kreative, ressourcefulde, unikke  
 og modige

Gennem samskabelse kan vi sammen skabe den  
 fremtid, vi ønsker at se ske

Ved at fokusere på det der virker, får vi naturligt  
 mere af det

•

•

•

•

•

•

Godt	at	vide	om	metoderne

World Café og Appreciative Inquiry’s 4D-
model egner sig godt til workshops, hvor  
biblioteket selv sætter agendaen for da-
gen. Her samler borgerne sig omkring at 
hjælpe biblioteket på en måde, der også 
gavner dem selv.

Village Square er en måde at mødes på, 
hvor borgerne har mulighed for at skabe              
deres egen dagsorden. Dette er   
       en god måde hvorpå biblioteket  
       kan åbne sig ud mod byen og lade  
       borgerne definere indholdet.
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Vi lavede to World Caféer på Hovedbiblioteket i Århus i 
løbet af vores samarbejde. I første café fokuserede vi 
på at undersøge bibliotekernes rolle i samfundet, (nu 
og fremover) for derigennem på anden café at kunne 
skabe fundamentet for et “kompetencecenter”, der 
tager afsæt i nuet, men potentielt kan støtte samfun-
det bedst muligt i udviklingen fremover. 

Metoden
World Café-metoden er skabt af Juanita Brown og 
David Isaacs. De så en enorm gavn i at tale om 
vigtige emner og brændende spørgsmål indenfor de 
uformelle, trygge og kærlige rammer, som en café kan 
tilbyde. 

Hvornår gavner metoden? Den er specielt gavnlig, når 
vi gennem samtaler ønsker at undersøge, fordybe, 
lære og forstå mere om de komplekse udfordringer 
og brændende spørgsmål, der optager os. Metoden er 
en mulighed for at lade systemet ”se sig selv”, dvs. at 
den enkelte får indblik i hvad deltagerne er optaget af 
som helhed.

Hvor mange kan være med og hvor lang tid tager det? 
Alt efter hvilket slags resultat man ønsker, kan man 
invitere mellem 12 og op til flere hundrede personer. 
En café kan tage fra få timer til flere dage alt efter 
antal spørgsmål og graden af fordybelse man ønsker.

Forudsætninger
Alle bidrager på lige fod, og indstillingen er, at den 
indsigt og visdom, der er brug for, findes imellem os. 
Det er hér, at Bibliotekets Stemme kan komme til 
udtryk igennem mangfoldigheden, i kraft af, at den 
enkelte deltager bidrager med sit syn på, hvad der er 
vigtigt for bibliblioteket nu. Dem der kommer, er dem 
der føler sig kaldt til opgaven, og er derfor de rette til 
at varetage den. Viljen til at føre en god dialog skal 
være til stede. Her er nogle eksempler på hvad der 
kendetegner god dialog:

For at fordre den gode dialog, er der lavet en World 
Café Etikette, der består af syv punkter, som man kan 
vælge at præsentere til en café, eventuelt med egne 
eller deltagernes bidrag. De syv punkter har til formål 
at hjælpe det enkelte menneske med at understøtte 
den gode dialog: 

World	Café

God	Dialog

Har til mål at  
 finde fælles grund  
 og forståelse

Giver mulighed for  
 undersøgelse af  
 egne holdninger

Der bygges på  
 hinandens idéer og  
 udsagn

•

•

•

Dårlig	diskussion

Man er i opposition,   
 laveste fælles-  
 nævner findes   
 gennem konflikt

Målet er at vinde
Der lyttes efter   

 andres mangler,   
 for at forstærke   
 egne argumenter

•

•

•



20

Der opstår først en god, produktiv samtale, når emnet 
eller spørgsmålet, der skal undersøges, har en til-
strækkelig relevans og vigtighed for samfundet i dag. 
Først dér kan det tiltrække borgerne, da de kan se 
værdien for dem selv og andre. 

Værtsrollen
Som vært fokuserer man på at skabe den trygge og 
kærlige ramme, hvor hver deltager føler sig velkom-
men. Derigennem viser man også respekt for den tid, 
deltagerne kommer og bidrager med til processen.

Sådan	gør	du	konkret
Lokalet udsmykkes som en café, med stearinlys,  

 blomster, kunst og runde borde; 4 deltagere sætter  
 sig ved hvert bord.

Hvert bord vælger en vært, der bliver siddende  
 gennem alle runderne. Værten er ansvarlig for at  
 opsamle og opsummere essenserne af samtalerne.

Planlæg 3-4 fortløbende samtalerunder der hver  
 varer 20-30 minutter.

Ved starten af hver runde bliver der stillet et nyt  
 spørgsmål og alle undtagen værten rejser sig og  
 finder et nyt bord med deltagere, de endnu ikke  
 har siddet sammen med.

Værten opsamler essensen af samtalerne, og deler  
 dem i plenum i slutningen af en runde eller giver  
 dem videre i starten af nye runder, for at muliggøre  
 synergien.

I sidste runde kan man lade folk gå tilbage til deres  
 oprindelige bord, for dér at sammenfatte deres  
 idéer, se hvor langt de er kommet eller sortere og  
 konkretisere dagens indhold.

Lad folk dele deres indsigter i plenum efter sidste  
 runde. Her kan ledes efter dybere mønstre, mening  
 og måske opgaver, for derefter at bryde ud i  
 arbejdsgrupper.

•

•

•

•

•

•

•

World	Café	Etikette

Fokusér på det væsentlige (hvad er formålet  
 med i dag, hvad har liv?)

Bidrag med dine tanker (lad være med at   
 holde tilbage)

Tal med både hjerne og hjerte (hvad har du   
 på hjerte?)

Lyt for at forstå (ikke for at finde de andres   
 svagheder, men kvaliteterne)

Sammenkæd og forbind idéer (fra de   
 forskellige borde og mennesker du møder)

Lyt sammen efter indsigter og dybere   
 spørgsmål (det er her, guldet er)

Leg, skitsér, tegn på papirdugene (nogle folk  
 kan bedre forklare sig visuelt)

•

•

•

•

•

•

•
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I en World Café starter man ofte med et spørgsmål, 
der åbner op for samtalen, hvor alle ved bordet har 
mulighed for at dele deres holdning til temaet eller 
f.eks en god historie.
Når der er åbnet op for dialogen og deltagerne føler 
sig mere trygge ved værterne og hinanden, er det en 
god idé at gå over til de generative spørgsmål, der 
skaber nye idéer, perspektiver, sætter lys på behov 
eller drømme, hvis det er det, man ønsker. Generative 
spørgsmål starter oftest med ”hvad”, eller”hvordan”. 
Eksempler på generative eller spørgsmål:

Hvad kunne biblioteket igennem en ny børne-  
 afdeling bidrage med til samfundet fremover?

Hvad ser du at bibliotekets rolle er i samfundet i  
 dag?

I næste fase kan det være en god idé at evaluere, 
sortere, opsummere og konkretisere resultaterne af 
den generative fase, så de er nemmere at bruge i 
resten af processen. Eksempler på disse spørgsmål:

Udfra de samtaler, vi har haft i dag: Hvad er nu  
 vigtigt for at skabe den bedste børneafdeling i  
 verden?

Hvilke tre kvaliteter er de vigtigste, og hvorfor?

Til sidst er det en god idé at runde workshoppen af, 
f.eks med et afrundende spørgsmål, som alle del-
tagerne har muligheden for at give deres bud på i 
plenum.
Det er selvfølgelig essentielt, at spørgsmålsrækken 
danner en naturlig helhed ift. temaet. Så man både 
har de åbnende, uddybende og sammenfattende 
spørgsmål med i designet.

Historien...
Da vi lavede den første dialogcafé bad vi til sidst 
folk om at svare på spørgsmålet: ”hvad tager I med 
hjem?”. Der kom mange spændende, opløftende svar. 
En sagde ”en fantastisk oplevelse”. En anden borger 
sagde ”et helt nyt billede af biblioteket, der virker som 
een af de mest spændende nutidige institutioner man 
kan arbejde i”. Det gjorde et stort indtryk for flere 
medarbejdere at høre dette, hvilket de fortalte, da det 
blev deres tur.

•

•

•

•

Fem	fantastiske	tips	til	at	skabe	en	god	
World	Café:	

Et inspirationsoplæg kan hjælpe alle til at få  
 løftet perspektivet, samt at have nogle grund- 
 forudsætninger at tale ud fra

Man kan lade kunstnere give deres bidrag til  
 stemningen med deres kunstværker.

Musikere eller musik i baggrunden kan hjælpe  
 folk med at tune ind og skabe en hyggelig   
 atmosfære.

Kaffe, te, vand og frugt og grønt er godt som  
 ”brain food” og er også udtryk for, at værten   
 gerne vil give noget tilbage.

Lad hele rammen reflektere, at det ikke   
 handler om, at værten skal suge viden og   
 indsigt til sig, men at vi sammen skaber noget,  
 der er større end det, vi som individer er i   
 stand til.

•

•

•

•

•

Spørgsmålene
Det er en sand kunst at definere gode spørgsmål. Det 
kan man øve sig på hele livet, og altid blive skarpere 
og bedre til. Der er flere forskellige kategorier af 
spørgsmål. Disse kategorier vil vi ikke gennemgå her, 
men i stedet fokusere på det, der er relevant for World 
Café. Fælles for alle spørgsmålene er, at de ikke kan 
besvares med ja/nej eller enten/eller.

Gode	spørgsmål

Inspirerer til bidrag
Fokuserer
Udfordrer
Giver energi
Åbner op for nye tanker
Giver lyst til at deltage i   

 samtalen

•

•

•

•

•

•
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Vi lavede en workshop på Hovedbiblioteket i Århus, 
som havde til mål at forvandle to interne projektrum 
på Hovedbiblioteket, baseret på de ønsker og drømme 
og konkrete behov, som brugerne af projektrummene 
havde. Workshoppen var baseret på Appreciative 
Inquiry (på dansk kaldet værdsættende undersøgelse 
eller anerkendende tilgang) skabt af David Cooper-
rider og Diana Whitney.

Metoden	
Appreciative Inquiry er egentlig to ting: det er en livs-
filosofi som kort sagt handler om at fokusere på det 
der virker (succeserne), så det kan vokse. 
Derudover er det også en konkret metode, man kan 
bruge, når man skal lave forandringsprocesser i en 
organisation. Vi har brugt metoden til at designe 
en workshop og lave interviews, og vil i dette afsnit 
fortælle mere om 4D-modellen, der har dannet grund-
laget for arbejdet. 

4D-modellen
Selve forløbet af AI-processen er bygget op omkring 
4D modellen. De fire D`er hentet fra ordene: discov-
ery, dream, design og destiny, som betegner de fire 
hovedfaser i AI-processen.
Der sættes fokus på det, som skaber værdi og mu-

lighed for vækst. Med det udgangspunkt gennemløber 
undersøgelsen de fire faser, således at der bygges 
bro mellem det bedste af det, som allerede er og den 
mest attraktive drøm for fremtiden.

Discovery	–	opdagelsesfasen:	
Deltagerne fortæller om deres egne erfaringer, her 
gives et eksempel på hvordan det kan gøres:

Fortæl om en oplevelse i forbindelse med dit   
 arbejde, hvor du oplevede, at samarbejdet   
 fungerede rigtigt godt.

Hvad lavede du? Hvem arbejdede du sammen?
Hvad gjorde netop dette samarbejde til noget helt  

 særligt?
Hvad gjorde du selv anderledes?

Hvad gjorde vi? I Discovery-fasen lavede vi en inter-
viewdel, hvor deltagerne blev delt op i grupper med to 
personer i hver, hvorefter de skulle interviewe hinan-
den ud fra et interviewskema vi havde lavet med 3 
spørgsmål på. 

Fortæl om en situation du har oplevet i et   
 gruppearbejde (i arbejdslivet eller fritiden), hvor  
 du følte dig allermest i live eller engageret.   
  - Hvad gjorde det muligt?    
  - Hvilke farver, lugte og lyde kan du huske fra  
      omgivelserne?

Ud fra det du har fortalt, hvilke tre kvaliteter er  
 så de vigtigste, som skal være til stede i projekt- 
 rummene, for at de bedst kan støtte og give endnu  
 mere liv til arbejdet her på hovedbiblioteket?

•

•

•

•

1.

2.

Appreciative	Inquiry	–	værdsættende	undersøgelse
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Dream	–	drømmefasen:	
I drømmefasen drømmes der om den ønskede frem-
tid. Det er en invitation for alle deltagere til at løfte 
perspektiverne, bruge deres forestillingsevne og til at 
tale om, hvordan deres organisation kunne se ud, hvis 
styrkerne og mulighederne dannede grundlaget for 
den videre udvikling.

Hvad gjorde vi? I drømmefasen bad vi folk om at 
tegne projektrummene, som hver enkelt ønskede at 
de skulle være, baseret på tre kvaliteter, som de anså 
for vigtigst at have til stede i rummet (altså uden at 
tænke på økonomi, rumstørrelser og andre mulige 
hindringer). Ud af denne fase fik vi tegninger med 
folks drømme og håb, hvorpå der var skrevet de tre 
kvaliteter, de havde taget udgangspunkt i.

Design	–	Broen	imellem	drøm	og	virkelighed
Designfasen følger op på drømmefasen. Her omsættes 
drømmene til noget brugbart. Det kan være alt fra 
udfordrende udsagn der kan tages videre i organi-
sationen til en konkret plantegning over hvordan et 
kontor skal indrettes.

Hvad gjorde vi? I designfasen, der lå efter selve work-
shoppen, mødtes tre af os – to fra workshopteamet 
og en deltager fra workshoppen, som brændte for at 
være med i det videre forløb – alle tre daglige brugere 
af projektrummet. Vi så på udbyttet af workshoppen, 
tegningerne og kvaliteterne, og sorterede dem ud fra 
hvilke gentagelser der var i tegningerne. Det blev klart 
at der var nogle grundlæggende kvaliteter og funk-
tioner/møbler, som alle brugerne efterlyste, f.eks mere 
uformelle og hyggelige mødesteder, mere legende og 
inspirerende atmosfære og mere opbevaringsplads. Ud 
fra det kunne vi designe det endelige rum ud fra en 
plantegning over de to rum, hvor møbler og funktion-
sområder var tegnet ind.
 
Destiny	–	realiseringsfasen:
Tidligere kaldte man denne fase for Delivery; aflever-
ingsfasen, og fokuserede meget på handlingsplaner 
og implementeringsstrategier, men det viste sig at det 
var langt mere effektivt, når der opstod en inspireret 
og engageret gruppe, som selv tog handling. Så den 
videre skæbne af projektet afhænger af at folk føler 

sig motiverede og inspirerede til at tage skæbnen i 
deres egen hånd og at organisationen støtter op om at 
det kan lade sig gøre. 

Hvad gjorde vi? I realiseringsfasen var vi samme 
gruppe af tre, som brændte for at forvandle projek-
trummene. Vi købte og bestilte møbler, fandt tapeter, 
lavede en oversigt over alt det praktiske der skulle 
gøres, og afsatte to dage, hvor selve forvandlingen 
skulle finde sted. Vi engagerede nogle flere til at 
hjælpe os med at tapetsere, samle møbler og lave 
andet praktisk, og havde to hyggelige, praktiske dage 
sammen.  

Hvordan	brugte	vi	metoden?	
Vi valgte kun at involvere brugerne i de to første faser, 
og herefter at arbejde videre med designfasen og 
realiseringsfasen i en lille arbejdsgruppe. Det gjorde vi 
fordi det var det mest effektive ift. tid og ressourcer.

Hvornår	skal	man	ikke	bruge	metoden?
Hvis det eksempelvis allerede er besluttet, hvad der 
skal laves i sidste ende af et projekt. Det vil betyde, at 
der ikke er reel åbenhed for de idéer og inputs, som 
kommer frem, og det er IKKE brugerdreven innova-
tion. Med andre ord: der skal være et reelt behov!  

Hvor	mange	kan	være	med	og	hvor	lang	
tid	tager	det?	
I princippet kan man være alt fra 2 til flere hundrede 
deltagere På Hovedbiblioteketregnede var vi ca. 15. 
Det er værd at vide, at færre deltagere gør det lettere 
for alle at høre hinandens gode historier og dele op-
levelser undervejs, hvilket kan være en styrke. 

En workshop kan vare fra to timer til flere dage, alt 
efter temaets kompleksitet og antallet af deltagere. 
Normalt ville man afsætte 4-6 timer. 
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Grundlæggende	indstilling	når	der						
arbejdes	med	4D-modellen:	
Tit fokuserer man energien på at løse problemer. AI 
ønsker ikke at ”glemme problemerne”, men at ”huske” 
at styrkerne, de gode historier og spændende udfor-
dringer er det, folk brænder for og det der motiverer 
og fører til god stemning blandt deltagerne/med- 
arbejderne. I skemaet kan du se forskellen på den  
traditionelle indstilling og den indstilling der bruges 
når man arbejder med 4D-modellen.

Sådan	gør	du	konkret:
Tiderne i dette forslag er udregnet ud fra den work-
shop, vi lavede, hvor der var ca. 15 deltagere. Hvis 
der er flere, skal du sætte mere tid af til, at folk kan 
dele med hinanden.

Udsmyk rummet, så det er rart at være i, sørg for  
 forfriskninger og at du har alle de materialer klar,  
 du skal bruge for at afholde workshoppen

Byd folk velkommen og fortæl dem om formålet  
 med at de er der, samt konteksten og hvad der skal  
 ske i løbet af workshoppen

Start med Dicovery-fasen. En god måde at gøre  
 det på er at lade folk interviewe hinanden om den  
 bedste erfaring eller oplevelse de har   
 haft, ift. det tema workshoppen handler om.  
 Del folk op i tomandsgrupper og giv dem ca.  
 15-20 minutter til hvert interview, altså ca.   
 40 minutter i alt. Sørg for, at der i forvejen er  
 udarbejdet et interviewskema, så de har noget at  
 skrive ned på. Efter 40 minutter mødes alle igen og  
 der er så mulighed for, at deltagerne deler deres  
 gode erfaringer med hinanden. Afsæt 20 minutter  
 til at dele med hinanden. 

Det kan være en god idé at få deltagerne til at  
 reflektere over oplevelserne og finde et par   
 kvaliteter/principper/værdier på baggrund af den  
 erfaring/oplevelse de blev interviewet omkring lige  
 inden. En måde at gøre det på er at bede folk finde 
 kvaliteter, der var til stede, i den oplevelse de talte  
 om i interviewet. Lad dem skrive det ned på papir  
 (en kvalitet på hver) og bed dem hænge dem op  
 på en væg, så alle kan se dem. 

Dream-fasen: Her er det ofte godt at tegne eller  
 bygge i eksempelvis legoklodser. Det får folk til  
 at drømme og samtidig blive meget mere konkrete  
 end når der tales. Samtidig får man tegninger eller  
 små LEGO-modeller, som er meget lette at bruge i  
 de næste to faser. Lad eksempelvis folk få   
 10 minutter (tegning) eller 15 minutter (lego), hvor  
 de kan sidde for sig selv og skabe drømmen ud fra  
 de vigtigst kvaliteter der kom frem i øvelsen før (de  
 må meget gerne vælge andres kvaliteter).   
 Herefter skal de fremvises og fortælles om. 

1.

2.

3.

4.

5.

Traditionel	prob-
lemløsning

Grundlæggende 
indstilling: At en 
organisation er/ har 
et problem som skal 
løses

Identificere   
 problemer

Analysere årsager
Analysere mulige  

 løsninger
Opstille en   

 handlingsplan

•

•

•

•

Værdsættende	un-
dersøgelse

Grundlæggende ind-
stilling: En organisa-
tion er en spændende 
udfordring

Værdsætte de bedste 
erfaringer/ det der 
allerede virker

Visioner: Forestille sig 
hvad der kunne være

Skabe et fælles billede 
af fremtiden og igang-
sætte processer, der 
kan virkeliggøre det
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4	fantastiske	tips	til	at	skabe	en	
god	4D-workshop:

Vær klar over fra starten, om I vil involvere 
brugerne i alle fire faser eller kun i nogle 
af dem, f.eks. Discover og Dream, som vi 
gjorde.
Husk at lægge tid ind til, at deltagerne i 
workshoppen kan dele drømme og gode 
erfaringer med hinanden inden næste 
øvelse går i gang! Bare det at dele disse 
drømme og gode erfaringer er med til at 
inspirere og skabe et fællesskab omkring 
samarbejdet.
Læg mærke til undervejs, om folk har brug 
for lidt mere eller mindre tid til opgaverne. 
Det er dit ansvar at justere tiden under-
vejs, hvis det ikke passer til realiteterne.
Hvis deltagerne skal interviewe hinanden, 
så er det en god idé at opfordre dem til at 
finde sammen med den de kender mindst 
i lokalet. Dermed bygges relationer, samt 
det vil være lettere for et menneske at 
træde ud af sin hverdagsrolle.

1.

2.

3.

4.

Afrunding: Slut af med, at alle kommer på banen  
 og får fortalt hvordan det har været at deltage og  
 eksempelvis hvad de tager med videre fra dagen. 

6.



26

I løbet af Bibliotekets Stemme brugte vi Village 
Square to gange på Hovedbiblioteket. Den ene gang 
om aftenen, som et forum for byen hvor borgere og 
biblioteksansatte kunne få hjælp til deres medbragte 
projekter. Den anden gang som værktøj, til deres 
interne udviklingsprojektmøder, hvor borgere kom og 
bidrog til udviklingen af bibliotekets interne projekter.
Village Square baserer på Open Space Technology, 
som er opfundet af Harrison Owen i 80’erne. 

Metoden
Harrison Owen var på en serie af gode konferencer, 
hvor han iagttog, at alle de virkelige højdepunkter 
tit blev til i pauserne. Da havde folk mulighed for at 
tale ”uden om” dagsordenen, og kunne tale om det, 
de virkelig brændte for. Owen udviklede derpå Open 
Space over en årrække, en ny måde at mødes og or-
ganisere sig på, der baserer på synergien og engage-
mentet i en god kaffepause kombineret med aktiv-
itetsniveauet og resultatorienteringen i et godt møde.

Hvad	er	det?	
Village Square er et torv, eller forum for byen, hvor 
alle med idéer eller projekter kan få sparring og hjælp 
til at komme videre med arbejdet. Village Square 
bliver afholdt hver anden måned i Århus. Det handler 

Village	Square

om at dele viden og hjælpe hinanden.

Hvornår	gavner	metoden?	
Village Square er et sted hvor man kan gå hen, hvis 
man har en god idé eller et projekt, og ønsker hjælp 
i form af sparring, idéudvikling eller handlekraft. Her 
har folk, der ønsker at gøre en positiv forskel i byen, 
men måske ikke ved hvordan, mulighed for at bidrage 
til andre folks projekter.

Hvor	mange	kan	være	med	og	hvor	lang	tid	tager	
det?	
Man invitere mellem 5 og op til flere hundrede per-
soner. Det er ofte et åbent arrangement. Et Village 
Square tager omkring tre timer. En enkelt arbejdsses-
sion tager gerne 45 minutter. 

Forudsætninger	for	at	Open	
Space	kan	fungere:

Der skal fokuseres på et   
 anliggende, som har reel   
 betydning for de involverede.  
 Ellers virker det ikke.

Der skal være frivillig del-  
 tagelse. Ellers er der intet   
 engagement eller ansvars-   
 tagen.

Hvis der skal opnås gode   
 resultater, må hver især tage  
 ansvaret for at det sker.

Ingen facitliste på forhånd.

•

•

•

•
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Nogle gange mødes to sommer-
fugle udenfor en session og et nyt, 
vigtigt tema til agendaen opstår ud 
af den samtale.
På denne måde opstår nye temaer 
naturligt, og temaer uden relevans 
for deltagerne falmer.

Sådan	gør	du	konkret:
Det starter med, at deltagerne  

 samles i en cirkel.    
 Der er brug for mindst en facilitator. 

Facilitatoren byder velkommen og ”åbner rummet”  
 (open the space) ved at introducere formålet med  
 Village Square, der har kaldt deltagerne sammen  
 til mødet.

Deltagerne inviteres til senere at bringe deres egne  
 projekter eller idéer ind, som de er villige til at  
 tage ansvaret / værtskabet for. 

Inden det sker, forklarer facilitatoren de fire  
 pricipper og de to fødders lov.

Alle tjekker ind, dvs. alle deltagere deler meget  
 kort, hvad har bragt dem herhen. Den der taler,  
 taler, resten lytter.

Efter tjek-ind præsenteres projekterne og idéerne  
 af ”idéholderne” selv.

Imens projekterne præsenteres, noteres de ned  
 på en stor poster, så der skabes et godt over-    
 blik, og så deltagerne ved, hvor de enkelte projekt-    
 sessions opholder sig.

Så går deltagerne ud til de sessions de brænder for  
 og arbejdet kan begynde. Hver session foregår  
 ved et bestemt bord eller sted hvor den respektive  
 idéholder også holder til. 

Idéholderen er ansvarlig for at opsamle og   
 opsummere essenserne af samtalerne på et stort  
 ark papir, og disse deles i plenum som sidste punkt  
 på agendaen.

Til sidst er der en fælles tjek-ud (hvor alle fx har  
 mulighed for at dele hvad de tager med hjem).

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

En grundlæggende antagelse for Open Space er, at 
det er dem, der kommer til processen, der bedst kan 
varetage opgaven, eftersom det er dem, der brænder 
for det.

De fire principper og loven: 
Der er fire grundlæggende principper og en lov til en 
Village Square (og Open Space processer generelt). 
Disse danner rammerne for selvorganisering og hjælp-
er til med at bryde med den traditionelle mødekultur.

Ifølge de to fødders lov, kan man blive en ”humlebi” 
eller ”sommerfugl”. 
Humlebien flyver fra en session til 
den næste og krydspollinerer med 
idéer. 

Sommerfuglen ønsker måske at 
lave noget andet end det, der står 
på agendaen, alt efter hvad der 
giver mening i øjeblikket. 

De fire princippper:
Hvem end kommer er de rigtige til 
at varetage opgaverne
Når end processen starter, er det 
rigtige tidspunkt
Hvad end der sker, er det eneste 
der kunne ske
Når det er slut, er det slut

En	lov:	De	to	fødders	lov
Opfordrer til at tage ansvar for 
egen læring, sindsfred og bidrag. 
Er man et sted, hvor man ikke 
føler at man bidrager eller lærer, 
opfordrer de to fødders lov til at gå 
videre til en anden gruppe eller et 
andet sted.

1.

2.

3.

4.

1.
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Tre	fantastiske	tips	til	hvordan	du	skaber	
en	god	Village	Square

Kaffe, te, vand og frugt og grønt er godt 
som ”brain food”.
Efter at have forklaret de fire principper og 
de to fødders lov, kan det være gavnligt at 
lave en tjek-ind, hvor alle har mulighed for 
at dele hvad der bragte dem herhen idag?, 
eller ganske enkelt hvad de ønsker at bi-
drage med. Dette skaber klarhed.
For bibliotekerne kan Village Square være 
en god metode til at åbne sig ud mod byen 
og være et innovationsrum for byen.

1.

2.

3.
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DEL 4: PRAKTISK GUIDE

Denne del af guiden handler om hvordan man helt 
praktisk kan lave en workshop, baseret på bruger-
dreven innovation. 
Det er en opskrift, som du kan vælge at følge, og som 
med alle andre opskrifter opfordrer vi dig til lige så 
stille at gøre den til din egen. 
Denne guide kan bruges af alle biblioteker, store som 
små, og det kræver ingen forudsætninger for at kaste 
sig ud i det, andet end lyst til at prøve noget nyt. 

Guiden:
Når man skal lave en workshop er der nogle faser, 
med dertilhørende opgaver, som man kommer igen-
nem lige meget hvad workshoppen handler om og 
hvilken metode man har valgt for workshoppen (læs 
om metoderne og hvordan du specifikt bruger dem i 
forrige afsnit). 
Vi har udviklet en model over faserne, som viser de 
grundlæggende fem faser, som I kommer igennem:  

1:	Find	behovet	og	teamet
Find	behovet:
Inden du overhovedet kan starte på grounding-fasen, 
er det vigtigt, at der er et reelt behov, en udfordring 
eller et spørgsmål, som du og biblioteket gerne vil 
finde løsning på. Det kunne eksempelvis være: 

”Vi får færre og færre lånere på vores bibliotek.  
 Gad vide hvad der skal til for at folk vil benytte  
 biblioteket mere?”  

”Vi har behov for at indrette børnebiblioteket på en  
 anden måde, hvad ville brugerne af børneafdeling- 
 en helst have?”
Dette behov danner grundlaget for at lave en work-
shop og indkalde mennesker til en dialog – at der skal 
være et reelt behov for det. 

Find	teamet:	
Det er muligt at lave hele forløbet alene, men vi 
anbefaler, at du finder en eller et par kolleger, som 
sammen med dig kan udgøre teamet, der designer og 
afholder workshoppen. Det er en fordel at være flere 
sammen om at skabe og afholde en workshop, da 
både workshopdesign og –afvikling bliver stærkere af 
flere menneskers ressourcer og forskelligheder. Det er 
vigtigt at folk vælger at blive en del af teamet af egen 
fri vilje, fordi de brænder for det. 

Vigtige	spørgsmål	til	jer	selv:
- Hvad er behovet/udfordringen/spørgsmålet, som 
danner grundlaget for workshoppen?
- Hvem, udover dig, ville være fantastiske at have 
med i teamet?

•

•
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2:	Skab	et	fælles	grundlag
(Grounding)

Formål med denne fase er at skabe et godt fundament 
for arbejdet internt i teamet. Hvis teamet har et fælles 
ståsted og perspektiv, undgår i at arbejde i forskellige 
retninger. Afsæt to eller tre timer til dette møde.
Her er nogle grundsten, som er med til at skabe et 
godt fælles grundlag:

Lav	en	intern	afklaring:
Det er godt at lave en intern afklaring i teamet, hvor 
hvert enkelt menneske kan bringe sig selv helt ind i 
projektet. Det er vigtigt at hele gruppen er samlet og 
at alle får mulighed for at besvare spørgsmålene, uden 
at blive afbrudt. Den der taler, taler, og resten lytter til 
personen har talt færdig.

Hvad har I på hjerte ift. opgaven? 
Hvilke succeshistorier kunne hver person   

 på teamet godt tænke sig at kunne fortælle   
 bagefter? Tal om det, som om det allerede er  
 hændt, og husk at dokumentere dem, så I senere  
 kan se, om succeshistorierne gik i opfyldelse. 

Hvad bliver jeres største udfordring i dette   
 arbejde? 

Hvad er jeres største styrke i dette arbejde? 

Find	formålet:	
Det er vigtigt, at I har en fælles forståelse af formålet. 
En god idé her er at sætte en time af, så I kan få en 
god dialog sammen om det. 

Eksempel	på	et	formål:	
Hvis behovet I fandt frem til, eksempelvis var at skabe 
en ny børneafdeling på biblioteket, kunne formålet 
være at få inspiration og input, som kan danne funda-
mentet for udformningen af en ny børneafdeling. 

•

•

•

•

3:	Udforsk
(Exploration) 

Efter at I har skabt et fælles fundament, er tiden 
kommet til at udforske, så I kan få et billede af hele 
konteksten, som workshoppen er en del af. Det er 
svært at sige, hvor lang tid denne fase vil tage. Hvis 
det er en lille og simpel opgave kan det tage en halv 
til en hel dag. Er det en stor og kompleks opgave kan 
det tage flere dage. 
Der er tre hovedområder, der er vigtige at tage at 
udforske her: 

1:	Den	nære	kontekst	
Tal med de folk som kan hjælpe med at skabe klarhed 
over udfordringen. Det kan I gøre enten ved at afhol-
de et afklarende møde med dem alle eller interviewe 
dem hver især (Læs om AI-interviews på side 22). 

- Hvad er nødvendigt at vide for at I kan lave en god 
workshop?

2:	Inspirationer	(den	fjerne	kontekst)
Det er vigtigt at lade sig inspirere, eksempelvis af 
nogle, som har gennemgået noget, der minder om 
den udfordring I står i. I kunne eksempelvis tage på 
studietur til et andet bibliotek eller forretninger/ sted-
er, der kunne være spændende at se. Eller I kunne 
få en spændende person ud og tale med jer, som kan 
bidrage med nye perspektiver på jeres udfordring.  

For at forstå den større kontekst, er det også en god 
idé at lave en internetsøgning, som har relevans for 
den udfordring I står overfor. 

- Hvad/hvem ville være inspirerende at se/læse/op-
leve i forbindelse med jeres udfordring?

3:	Dan	overblik	over	metoder	I	kan	bruge
Vi anbefaler jer her at læse forrige afsnit; metode-
delen af denne guide. Hvis I har tid til at gå i dybden 
med materialet, så kan I læse bøgerne, der er fores-
lået i litteraturlisten. 
Hvis det er et større projekt, I skal til at lave, kan det 
være en god idé at tage kontakt til de mennesker, der 
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blev uddannet i og arbejdede med brugerdreven in-
novation på Hovedbiblioteket i Århus i forbindelse med 
projektet Bibliotekets Stemme (se kontaktoplysninger 
på side 2).

- Hvilke metoder og værktøjer har I brug for at lære 
mere om for at være godt rustede til opgaven? 

4:	Design	workshoppen	
(Design)

I denne fase kulminerer alle jeres ønsker, idéer, pers-
pektiver og jeres nye og gamle viden i et workshopde-
sign.

I er nu rustet med et klart og meningsfuldt formål 
med workshoppen, samt konteksten for workshoppen, 
så næste skridt er at blive mere konkrete. 
Her er opgaverne for denne fase: 

Lav	en	invitation:
Invitationen er en stemningssætter 
for selve workshoppen, så den skal 
også afspejle den atmosfære I ønsker 
til workshoppen. Den indeholder det 
”kald”, der skal samle folk, og skal 
gerne afspejle jeres gode intentioner 
og derigennem tiltrække lige præcis de 
rigtige deltagere og ildsjæle.

Vigtige spørgsmål til jer selv: 
Hvad er kaldet i invitationen (hvorfor 
skal folk komme)? 
Hvem skal den sendes til (målret invi-
tationen til dem)? 
Hvad skal den indeholde (fakta og 
praktiske oplysninger)? 
Hvornår skal den ud? 

I kan se et forslag til en invitation 
på….. (adgang til invitation : 
http://www.aakb.dk/sw111384.asp)

Vælg	metode	for	workshoppen:
Nu kan I vælge den workshop-metode, der bedst un-
derstøtter formålet med workshoppen, så sæt jer ind 
i de tre metoder (se side 18-28) og find ud af sam-
men, hvad der passer til jeres workshop. Nogle meto-
der passer f.eks. godt til at undersøge brændende 
spørgsmål, andre er mere handlingsorienterede.

Har I valgt World Café, skal I bl.a. bruge en del 
tid på at finde de gode spørgsmål og inspirerende 
oplægsholder(e).

Har I valgt Appreciative Inquiry 4D-modellen, skal I 
bl.a. udarbejde et værdsættende interviewskema og 
finde ud af hvordan deltagerne skal udtrykke deres 
visioner og drømme (skal de tegne, lege med at give 
dem form i LEGO eller bare tale sammen?)

Har I valgt Village Square, skal I bl.a. indøve de 4 
principper og loven. 

Faser	i	workshoppen:	
For at lave et workshopdesign skal I indtænke følgen-
de tre faser: Åbning, Indholdsgenerering, Lukning.



33

1:	Åbningen:		
En af jer byder velkommen og ridser op hvad der  

 skal ske på workshoppen. 
Der kommer en oplægsholder (hvis det giver  

 mening) 
Alle deltagerne får lov at sige noget, der kan bringe  

 deltagerne til stede. Det sker bedst ved at lave en  
 ”tjek-ind”.  I en tjek-ind stiller værten et spørgsmål  
 og så svarer alle på det efter tur. Ingen må afbryde  
 den der har ordet. (Denne tjek-ind går selvfølgelig  
 kun, hvis deltagerantallet tillader det).

Eksempel på åbningsspørgsmål: 
Hvad brænder du for, som gør, at du er her i dag? 

2:	Indholdsgenerering:
Det er her I bruger enten World Café, Village Square 
eller Appreciative Inquirys 4D-model. 

Præsentér metoden og etiketten, principperne 
eller lovene der gælder for pågældende metode. 
Begynd samtalerne om det, som formålet med 
workshoppen handler om. 

3:	Afrunding:	
Alle deltagerne får lov til at afrunde. Det sker 
bedst ved at lave en ”tjek-ud”.  I en tjek-ud stiller 
værten et spørgsmål og så svarer alle på det efter 
tur. Ingen må afbryde den der har ordet.
I takker deltagerne for deres bidrag og fortæller 
hvad der nu vil ske med det input, I har fået ud 
af workshoppen. I kan vælge at spørge, om nogle 
af deltagerne har lyst til at være med i det videre 
forløb, hvis I godt kunne bruge nogle flere en-
gagerede mennesker til at gennemføre projektet.

Eksempel på afrundingsspørgsmål: 
Hvad tager du med herfra?
Hvad var den bedste oplevelse på dagen?
Hvad har du fået ud af dagen? 
Hvordan har det været for dig at deltage i dag? 

Lav	en	drejebog
Når I har valgt metoden og designet for hvad der skal 
ske i åbningsfasen, indholdsgenereringsfasen og af-
rundingsfasen, skal I lave den endelige drejebog. Det 

•

•

•

•

•

•

•

er et skemalignende dokument, hvor man skriver ind 
hvad der skal ske, formål, hvornår, hvem og hvad der 
skal bruges af materialer (I kan finde en skabelon på 
drejebogen her: http://www.aakb.dk/sw111384.asp).

Det kan også være en god idé at ”tegne” drejebogen. 
Det gør den lettere at dele med hinanden og kan gøre 
den mere ”levende”.

Organisering	og	logistik:
Der er en del praktisk, der også skal tages hånd om i 
designfasen: 
• Formidling: Invitationer skal sendes ud i god  
 tid, det skal evt. lægges ud på hjemmesiden,  
 annonceres i dagspressen osv. 
• Forfriskninger: bestil/køb drikkevarer, snacks  
 og evt. mad.
• Lokalet: book et lokale til workshoppen og  
 vær sikker på, at der er borde og stole nok til  
 rådighed.
• Udstyr: Projektor, whiteboard, flipover og 
 musikanlæg, hvis I har brug for det
• Kunst og musik: find kunstnere og musikere,  
 hvis det giver mening. 

Et	godt	tip:	
Der opstår ofte frustration internt i teamet under 
designfasen. Det er helt normalt, når man begynder at 
indkredse og konkretisere opgaven. Når I ved, at alle 
teams gennemgår frustration i denne fase, kan det 
være lidt lettere at gennemgå. 
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5:	Afhold	workshoppen	
(Manifestation)

Selve afholdelsen af workshoppen kan deles op i tre 
dele: Før, under og efter workshoppen. 
Inden I kommer så langt, er det vigtigt, at I har 
fordelt rollerne for dagen, så nogen kan stå for det 
praktiske og andre for værtskabet

Før	workshoppen:	Forberedelse
Mød op 2-3 timer før workshoppen og forbered rum-
met, så det er indbydende, når deltagerne kommer:

Stil borde & stole op
Stil lys, blomster, evt. tuscher og papir på    
bordene
Lav kaffe, te og forfriskninger så det står klar
Sørg for at teknikken virker (mikrofon, pro  
jektor, musikanlæg, mm) og at der er white 
board og flipover, hvis der er brug for det. 
Det er også sidste chance for værterne til at gå 
drejebogen igennem og forberede sig på   
den del de har ansvaret for.
Tegn eller skriv de vigtigste principper,   
procedurer osv. på flipchart

Under	workshoppen:	
Under selve workshoppen er teamet, der ellers har 
arbejdet internt, blevet forvandlet til værter. Hvis I er 
et større team, er det en god idé at vælge en eller to 
personer ud, som varetager værtsrollen.
Drejebogen, som I har lavet under designfasen, guider 
jer under selve workshoppen. Den vil tit være delt 
op i en åbningsfase, en indholdsgenereringsfase (der 
ofte indeholder flere runder) og en afrundningsfase. 
Som gode værter er det er vigtigt, ligesom når man 
inviterer folk ind i sit hjem, at være fuldt til stede og 
nærværende under alle faserne.

Værtsrollen	generelt:
Den gode vært kendetegnes dels ved, at hun eller han 
forbereder workshoppen omhyggeligt, og skaber ram-
merne for at folk føler sig velkomne og motiverede til 
at bidrage, dels ved at facilitere selve processen. 
At facilitere betyder at ”gøre nemmere” eller endda at 

•

•

•

•

•

•

forenkle. Det skal være nemt, enkelt og attraktivt for 
folk at bidrage De skal kunne se, hvordan deres bidrag 
indgår i helheden og du skal være i stand til at agere, 
hvis der opstår uventede situationer under workshop-
pen.

Efter	workshoppen:	
Være åbne for folk, der har noget ekstra at bi-
drage med, som de enten ikke fik brændt af under 
workshoppen eller først lige er kommet i tanke om 
nu
Ryd op 
Indsamle alle resultaterne fra workshoppen 
Dele hvordan det har været for jer internt at afhol-
de workshoppen og evt. fejre det med hinanden.

•

•
•
•

Fire	gode	måder	at	facilitere	på

Sørg altid for at tage godt imod deltagerne 
ved indgangen, så de ved at de er velkomne.
Tal og udtryk dig klart og tydeligt, vær 
oprigtig - og lad det skinne igennem, at du 
er taknemmelig for folks tilstedeværelse og 
bidrag og ikke tager dem for givet.
Overvej hvad du kan bidrage med til proces-
sen, udover et dejligt, trygt rum og et inspir-
erende workshopdesign.
Vær til stede med workshoppen. Det er dig, 
der ”holder rummet”, det er uhøfligt at skrive 
e-mails eller tale højlydt i mobiltelefon om 
ting der ikke vedrører formålet.
Vær opmærksom på, hvad der sker i rum-
met. Vær klar til at ændre formuleringen af 
et planlagt spørgsmål eller opgave, hvis det 
viser sig, at det er for svært eller folk allerede 
har svaret på det. Det er jo kun godt, hvis 
man får den slags feedback.

•

•

•

•

•
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6:	Se	på	resultaterne:	Fra	
Workshop	til	brugerdreven	
innovation
Det er resultaterne fra workshoppen (også kaldet 
høsten), der kan hjælpe jer i det videre forløb med 
den udfordring I står med. Der skabes brugerdreven 
innovation når I bruger mangfoldigheden af idéer og 
nye perspektiver, som workshoppens deltagere bidrog 
med. Afsæt 3-4 timer til at se på høsten, dog mere 
hvis det er en stor høst.

Første skridt er at finde de overordnede mønstre i 
høsten – alle de ting der går igen. Sortér, gruppér og 
find den bedste måde at gøre det på, ud fra den høst 
I har. Hvis folk har nedskrevet idéer og tanker, kan et 
word-dokument være en god måde at samle og grup-
pere det på. Er det tegninger, så dur et word doku-
ment ikke, men post-it-lapper kan være en god hjælp 
til at samle essenserne. I må finde ud af, hvad der er 
bedst og lettest for jer. 

Når I har grupperet og sorteret høsten, er det en god 
idé at navngive de forskellige grupper, så I ender op 
med nogle overordnede temaer, der har været vigtige 
for deltagerne. 

Disse overordnede temaer, der dækker over en række 
idéer og tanker, kan nu tages videre på flere måder:

Hvis høsten har svarene på udfordringen/behovet 
kan I gå direkte til handling, og udføre det arbe-
jde, der skal gøres. 
Hvis høsten ikke har svarene eller stiller nye, 
dybere spørgsmål, så peger det på, at I har brug 
for noget mere. I kan evt. lave en ny workshop, 
som går mere i dybden, eller konkretiserer/udfor-
sker udfordringen/behovet endnu mere.

•

•
•

7:	Evaluér	med	fokus	på	frem-
tiden
(Evolution)

Lav en fremadrettet evaluering med fokus på, hvor-
dan I kan løfte arbejdet op på et endnu højere niveau 
næste gang (deraf navnet evolution). Denne evaluer-
ing vil tage omkring to – tre timer.
I kan for eksempel kigge på de enkelte faser ud fra de 
følgende spørgsmål.

Forslag til evalueringsspørgsmål i gruppen:

Hvad kan bevares?
Hvad kan videreudvikles?
“Hvad skal vi stoppe med at gøre?” og “Hvad skal vi 
starte med at gøre?” kan evt. tilføjes, hvis det giver 
mening for dig.
Hvordan kan vi tage vores arbejde til et endnu højere 
niveau?
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AFRUNDING 

Samarbejdet med biblioteket har vist, at brugerne meget gerne vil engagere sig mere aktivt igennem workshops 
og Village Squares.

For Hovedbiblioteket har det på nogle måder været en åbenbaring, at borgerne gerne vil tage sig tid til at bidrage 
til udviklingen af biblioteket, og at det at involvere dem, faktisk giver overraskende indsigter og forståelser.

For os har det været en succes, fordi de ansatte på Hovedbiblioteket har været villige til at bevæge sig ud i ukendt 
territorium sammen med os og brugerne. Uden deres åbenhed og samarbejdsvillighed, var det aldrig lykkedes.

For dig håber vi, at du, efter at have læst denne guide, nu føler dig rustet, til at tage første skridt ud i at udfolde 
dit biblioteks potentiale i samskabelse med medarbejdere og borgere. Vi håber også, at du i den forbindelse må 
opleve, hvor meningsfuldt og givende det er at involvere brugerne mere og indgå i en ligeværdig dialog.

Første	skridt
Det skal siges, at der findes mennesker, der har 20 års erfaringer med disse værktøjer, som stadig er ved at lære. 
De er også startet et sted og det første skridt er at komme i gang. 

Har du eller dit team brug for en hjælpende hånd til det første skridt, så vil vi anbefale at kontakte de kompetente 
medarbejdere fra projektet Slip Brugerne Løs igennem Jannik Mulvad på jmu@aarhus.dk.

En	verden	at	udforske
Vi har med denne guide givet et indblik i de tre metoder World Café, Appreciative Inquiry og Village Square. Der 
findes mange, der anvender disse metoder, i hele verden. Har du lyst til at gå på opdagelse, er der en hel verden 
at udforske. Der findes internationale fællesskaber omkring World Café, Open Space Technology og Appreciative 
Inquiry, som vokser sig større og større. 

Et godt sted at starte, hvis man gerne vil blive en del af et fællesskab, er at deltage i et Art Of Hosting kursus. 

Du kan finde mere information om disse fællesskaber under links-afsnittet.

Vi ønsker dig alt det bedste med udviklingsarbejdet.

Må det bringe os alle den fremtid vi fortjener.
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LINKS

Bibliotekets Stemmes Blog:
Hjemmeside med resultater, billeder m.m. 
http://www.biblioteketsstemme.blogspot.com/

Strong Bright Hearts hjemmeside:
http://www.strongbrighthearts.com/

Slip brugerne løs! Blog:
http://www.aakb.dk/sw111384.asp

Video fra Village Square:
http://www.youtube.com/transformationlab

Andre links, der har givet os inspiration hen ad vejen:

The World Café online
http://www.theworldcafe.com

Appreciative Inquiry Commons
http://appreciativeinquiry.case.edu/

Open Space World
http://www.openspaceworld.org/

Art Of Hosting
http://www.artofhosting.org

The World Café
Juanita Brown & David Isaacs, 2005

Appreciative Inquiry – A Positive Revolution in Change
D. L. Cooperrider & D. Whitney, 2005

The Encyclopedia of Positive Questions
Cooperrider, Whitney, Kaplin, Trosten-Bloom, 2001

Open Space Technology: A User’s Guide
Harrison Owen, 1997

Specielt tak til:
Jakob Rauff Baungaard for hjælp med design af logo 
og Stine Arensbach for hjælp med grafisk facilitering
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