
FORMÅL
• At skabe fælles overblik over en opgave / teamets opgaveportefølje.
• At koble  opgave/projekt med et strategisk udviklingsperspektiv for hele teamet/ organisationen.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Flipover ark.
Tuscher.
Grafisk skabelon for ”procespilen” (kan udelades, deltagerne laver deres egen). 
Blot vigtigt at alle elementer indgår.
Et lokale med plads til at grupperne kan tegne.

TIDSESTIMAT
ca. 120 min. 

KAN ANVENDES NÅR
• Teamet skal til at begynde et større projekt og/eller har brug for at (gen)skabe et overblik.

TRIN FOR TRIN PROCES
10 min.: Instruktion og gruppeinddeling (3-4 personer).

60 min.: Grupper taler om og udfylder 
skabelon  (”Procespilen”)i denne række følge:

• Mål - Hvad er målet med projekter/opgaven?
• Mission - Hvad er det bagvedliggende formål, hvorfor laver vi 
  opgaven/projektet?
• Vision - Når projektet/opgaven er gennemført, hvad er så blevet 
  bedre/anderledes?
• Ressourcer og kompetencer - Hvad kan vi hver især og sammen, 
  som er relevant for projektet?
• Bærende værdier - Hvad er vigtigt for os som team, hvordan vil vi 
  gerne arbejde sammen og hver for sig?
• Hvad, hvem, hvornår aktiviteter som fører mod målet.
• Delmål for projektet. Hver milepæl afslutter en 
  fase i opgaven/projektet.
• Udfordringer og løsninger - Hvad kan blive svært, og hvad 
  gør vi ved det?
• Muligheder - Hvad kan  projektet åbne op for?

20 min.: Fernisering: I blandede  grupper (en fra hver gruppe) går man 
rundt og taler om hver planche. 

30 min.: Plenum. Evaluering af proces  og af de indholdsforslag som er 
produceret. Hvad har vi lært, og hvad vil vi arbejde videre med?

TIPS TIL PROCESLEDEREN:
• Procespilen er et grafisk værktøj, der udnytter, at mennesker 
bliver mere kreative og husker bedre, når ord og illustrationer 
kobles med hinanden.

• Vær grundig med at forklare procespilens enkelte dele - f.eks. 
hvad mener der med mål? De enkelte dele i procespilen kan 
med fordel introduceres løbende i processen. 

• Udprint på forhånd skabelonen til grupperne. Skabelonen kan 
ses på næste side.
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