
Tips & triks ved Eirill Wiik 

Fasilitering
– tips og triks



Lei av 
endeløse møter 
og følelsen av 
å ikke komme 
noen vei?



FASILITATOR
-

OM ROLLEN



Husk – det er 
bare folk og de 

vil at du skal 
lykkes



Hva er din rolle?

Kilde: https://demos.no/

https://demos.no/


Kilde: https://demos.no/

Når er det lurt å bruke en fasilitator?

Når det er komplekse
problemstillinger en skal
ta fatt i, hvor de 
potensielle løsningene er
mange og du ikke helt vet 
hvordan dere skal gå i
gang.
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https://demos.no/


Kilde: https://demos.no/

Når det er viktig å skape
resultater sammen og
sikre at alle blir hørt, for 
eksempel i komplekse
prosjekter med mange 
aktører.
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https://demos.no/


Kilde: https://demos.no/

Når det er
nødvendig å bryte
ut av vante mønstre
og få deltakerne til å
jobbe på nye måter.
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https://demos.no/


Kilde: https://demos.no/

Når temaet er sensitivt
eller uvant, og det er
viktig at det blir
håndtert på en nøytral
og rettferdig måte.
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https://demos.no/


Kilde: https://demos.no/

For å beholde deltakernes
fokus og unngå at møtene
sklir ut i lange, ofte
resultatløse diskusjoner.
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https://demos.no/


Kilde: https://demos.no/

Når deltakerne – inkludert leder
– ønsker å fokusere på innhold
og selve oppgaven, og slippe å
forholde seg til hvordan en skal
gå fram, tidsskjema, relasjoner
i gruppen og praktiske detaljer.
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https://demos.no/


Kilde: https://demos.no/

Når det er viktig å
komme raskt og
samstemt til en felles
konklusjon, løsning eller
visjon.
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https://demos.no/


Hvordan unngå utfordringer som disse:

• Folk kommer og går...  (noen kommer sent og andre må dra tidlig)

• Travle mennesker - mobiltelefoner og bærbare datamaskiner stjeler 

oppmerksomheten

• Dårlige lokaler

• Mangel på tid  

• Forvirring - folk forstår ikke hva de skal gjøre 

• Usikkerhet – «flaut» – folk tør ikke være kreative 

• Dårlig gruppedynamikk og mye uenighet

• Vanskelige deltakere som dreper initiativ

• Gedigent etterarbeid 





70 % planlegging
10 % workshop
20 % etterarbeid20 % etterarbeid
40 % etterarbeid



Før
• Hvorfor

- hva ønsker vi å oppnå
• - det endelige resultatet
• Hvem

– hva føler/tenker de
- hvor mange grupper

• Hvor
- plassering – veggplass, bord osv
- logistikk 

• Hvordan og hva
- Valgte spørsmål/utfordringer
- Forbered øvelser i detalj,
- lage en tidsplan 
- planlegge for utfallet

• Forbered deltakerne – send ut litt info 
om hvilke problemstillinger dere skal 
jobbe med.

Under
• Bli kjent med

• Klare instruksjoner

• Håndgripelig – visuelt

• Legg til rette for kreativitet

• Progresjon og kontroll
– alltid et skritt foran

• Les rommet- hva skjer
- bruk energi-øvelser

• Avslutt og lær av egne feil
– hva var bra,
hva kunne vært bedre

Etter
• Sortere innsikten/ideer osv

• Følg opp, sende ut 
resultater

• Asynkromisk arbeid (Miro)
(hjemmelekser)

Neste skritt ...



FØR



Kilde: Visuell fasilitering



Kilde: Visuell fasilitering

Hvorfor 
skal vi ha 
work-
shopen?

Hva vil vi 
oppnå?

Planlegge workshop - forarbeid

Hvem skal 
delta?

Hvordan har
de det?

Hvor skal WS 
holdes?

Hvordan skal vi åpne og 
avslutte workshopen?
Forslag til oppgaver?
Hva skal deltakerne gjøre?

Hvilke prinsipper
arbeider vi etter?

Hvilke mål har vi?

Hva vet vi på forhånd,
hva vet vi ikke?

Fysiske begrensninger

Tid

Materiell ?

Hva vil
vi
komme

frem til?
DELTAKERE

Hva gjør vi videre, 
etterarbeid,
neste steg? 



Oppstart - planlegging
To viktige spørsmål du bør stille deg (arbeidsgruppen):

1. Hva er målet med workshopen? 
2. Hva skal dere sitte igjen med? (så konkret som mulig)

NB: Husk god informasjon til deltakere i forkant (forventningsavklaring)



E K S E M P E L

M Å L :

F å  i n n s i k t  i  u t f o r d r i n g e r  o g  s i k r e  g o d  
i n v o l v e r i n g  a v  a l l e  s o m  b l i r  p å v i r k e t  a v  

ø k t  b r u k  a v  v i d e o k o n s u l t a s j o n e r  
K r e f t s e k s j o n e n , B æ r u m s y k e h u s

Felles forståelse for 
ulike utfordringer 
basert på fagfolks 
erfaringer/ståsted 

En «backlog» med 
viktige problemer vi 
bør prioritere for å 
lage et godt 
tjenesteforløp

Vi skal oppnå (sitte igjen med):



Utstyr https://www.idrett
sbutikken.no/time

-
timer/2534800/ti
metimer-plus-
viser-rest-tid

https://www.staples.com/a
very-see-through-

removable-color-dots-3-4-
diameter-assorted-colors-
35-labels-sheet-29-sheets-

pack-
5473/product_299487

• Lag detaljerte kjøreplaner og liste over materiell

• Bruk 2 mm tusj (CD/DVD marker) og ulike farge på post-it lapper

• Klokke som viser tiden

• Stemmeprikker (kjøpes på Staples)

• Mobil for å ta bilder

• Maskeringstape

• Papirruller og A4-ark

• Post-its i forskjellig farger

https://www.idrettsbutikken.no/time-timer/2534800/timetimer-plus-viser-rest-tid
https://www.staples.com/avery-see-through-removable-color-dots-3-4-diameter-assorted-colors-35-labels-sheet-29-sheets-pack-5473/product_299487


Logistikk og 
lokasjoner 



Gruppestørrelse

• 4, 5 or 6 personer per gruppe

God plass på gruppebordet
Plass til å bevege seg mellom bordene (energi-øvelser)
Husk veggplass (arbeidsområde)





TIPS

• A4- holdere i plexiglass
– løft frem viktige ting fra rotet på bordet

• Print ut noen illustrasjonsbilder av menneskene 

dere skal lage løsninger for

• Ha bildene på bordene når de jobber.



Lag en detaljert kjøreplan



Energi-øvelser
Elsk / hat

• lett å forklare

• få folk til å bevegelse seg
... og forhåpentligvis skape litt latter

• velg øvelser som passer inn i opplegget

NB: se an folka!

• Ice Breaker

• Varme opp
• Åpne opp for 

kreativitet
•

https://www
.sessionlab.c
om/library/e
nergiser

https://www.sessionlab.com/library/energiser


§Digital workshops – kombiner!

https://miro.com/ https://mural.co/

https://miro.com/
https://mural.co/


§Digital workshops

https://www.youtube
.com/results?search

_query=MIRO

https://www.youtube.com/results?search_query=MIRO


Onboarding - digital workshops

Følg opp (ring) 
de som ikke har 

gjort 
onboardingen
og hjelp dem



§Onboarding - digital workshops



§Mirobrett og god struktur 

https://miro.c
om/miroverse

/lightning-
decision-jam-

ldj/

https://miro.com/miroverse/lightning-decision-jam-ldj/


Digitale workshops - finnes maler

https://miro
.com/mirov

erse/

https://miro.com/miroverse/


UNDER



Bli litt kjent med hverandre

• Finn bilde nummer 7 (fra i dag) på kamerarullen på telefonen din

• Forklar resten av gruppen hvorfor du tok bildet



Tegne et navneskilt

• Tegne et portrett av deg selv

• Skriv ned ett ord – som beskriver din 

«superstyrke» eller hva du selv synes du 

er god til på baksiden av arket

• Sett lappen foran deg



Oppvarmingsøvelse

• Velg en person som sitter nær deg 

• Tegn et portrett av personen

• UTEN å løfte pennen fra arket

• UTEN å se på arket



«Bli bedre kjent”-oppgave





Energiøvelse
1 - 2 - 3

https://www.annpadle
y.com/musings/2016/3
/14/workshop-warm-

up-1-2-3

https://www.annpadley.com/musings/2016/3/14/workshop-warm-up-1-2-3


3 tips for å unngå forvirring

1 2 3

Håndfast og visueltKlare instruksjoner 
og oppgave-ark

«Les» rommet



Klare instruksjoner før hver opppgave

Forklar:

1.Hva de skal gjøre

2.Hvorfor de skal gjøre det

3.Hvordan de skal gjøre det



Oppgaven på skjermen

Oppgaveark

Oppgaven på skjermen



Lag oppgaveark – forklar og vis på skjermen

Bruk gjerne 
oppgaveark.

La folk fylle på med 
forslag og stikkord



NB: Tenke før de prater

Gi folk f.eks 3 min til å tenke selv, skrive stikkord, så gir du 
dem ett par minutter hver rundt bordet for å dele og notere 
ned hva de andre sier.



Mange verktøy og maler 
i KS – Veikart for 

tjenesteinnovasjon: 
https://www.ks.no/fagomra
der/innovasjon/innovasjons

ledelse/veikart-for-
tjenesteinnovasjon/fase-3-

konseptutvikling/

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/fase-3-konseptutvikling/


Lag noe halvferdig

Noe de kan mene noe om, 
fylle ut mer og endre på

Alene først, deretter dele





Penn og papir
- tenke alene, dele etterpå



Visuelt og håndfast – Sap Scenes er gratis

Last ned gratis 
figurer her

https://apphaus.sa
p.com/resource/sc

enes

https://apphaus.sap.com/resource/scenes


Ønsket si tuasjon - fremtidsbi lde

Prehabilitering som en del av pakkeforløp for alle kreftpasienter

Pasientene har ulike 
forutsetninger, ønsker og behov.

Oppmøte på 
Pusterommet 
eller fysikalske 
institutter

Fysioterapeut -
hjemme
Fysioterapi, 
trening og 
veiledning i 
hjemmet

Trening og 
veiledning via 
digitale løsninger 
hjemme

Behov-
tilpassede tilbud

1

3

2



Fortell en historie, som en tegneserie



Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg bildet du vil ha som bakgrunn

Målet er ikke å komme 
opp med den «riktige» 
ideen, men å generere et 
bredt spekter av 
muligheter.

Slippe kreativitet løs



Bygge på hverandres idéer

• Skriv ned så mange ting du kan som begynner med bokstaven K (30 sek)

• Snu arket, tegn noe som begynner med A (60 sek)

• Send tegningen til personen til venstre for deg

• Fortsett på tegningen foran deg, tegn videre og legg til noe fint (60 sek)

• Gjenta dette til du ender opp med tegningen du startet medSpør hvem som fikk 
en bedre tegning enn 
de hadde klart selv... 
(stikkord; berike 
hverandres ideer og 
se det fra ulike 
perspektiver)



Ja, men ...

Ja,

og

https://www.thi
sisservicedesi
gndoing.com/
methods/yes-
and-warm-up

https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods/yes-and-warm-up


Idéutvikling

Alle krøller et farget papir og har det liggende foran seg, 
man har lov til å kaste papirballen på de som snakker ned 
sin egen idé eller sier: «Ja, men ...» eller «Dette har vi 
prøvd før.....» eller «Det vil ikke gå fordi ...» Osv

Idéer er billige på dette stadiet og vi bygger på hverandres 
ideer  – vi kan evaluere dem etterpå, Viktig at vi ikke 
«dreper» ideer på dette stadiet eller trekke ting ned, for da 
stoppes den kreative prosessen fort. Da kan det bli 
vanskelig å se nye muligheter.



Triggerkort  – kan hjelpe på kreat ivi teten

https://www.tryt
riggers.com/sh

op-triggers-
tools/brainstor

ming-tool-
collection

https://www.trytriggers.com/shop-triggers-tools/brainstorming-tool-collection


Crazy Eight

https://www.y
outube.com/w
atch?v=yz4g8

7XapQ0 Skissere opp 
mange ulike 
ideer på kort 

tid. 
Oppvarmings-

øvelse

https://www.youtube.com/watch?v=yz4g87XapQ0


HAR DU FLERE GRUPPER –
LEGG INN TID SÅ DE KAN 

PRESENTERER FOR 
HVERANDRE



Stemme på hverandres ideer



Full forvirring?

Forklar dem at det er helt 
naturlig og at de er 
akkurat der de skal være.

Husk: pausen er din venn 
som fasilitator – bruk den 
til å justere på opplegget 
om nødvending 



ETTER



KJØR ALLTID UTSJEKK

To gode ting – to ting 
som kan bli bedre

Øvelse gjør mester... 
Lær av dine egne feil



Hvordan unngå å 
drukne i innsikt 
og etterarbeid?



Gjør etterarbeidet 
enklere



Avstemminger og 
sett en retning – ta 

avgjørelser i 
gruppene 

workshopen

Tenk over hvor 
mange deltakere og 
hvor mange post-it-
lapper du kommer til 

å få

Involver deltakerne i 
etterarbeidet –
deleger og jobb 

asynkront 
(hjemmelekser)



Interaksjon med 
deltakerne via QR-

kode og mobil
https://www.mentimete

r.com/

https://www.mentimeter.com/


MENTIMETER 
– oppvarming



Etterarbeid –
oppsummering –

eksporteres direkte til 
excel fra m

Mentimeter (NB: må 
ha lisens for denne 

funksjonaliteten)

Spar tid på etterarbeid  - Menti



Interaksjon 
med deltakerne 

via QR-kode 
og mobil



Oppsummering
• Deltakere kan ikke komme og gå, vær streng, men grei. 

Be dem om å gå ut av rommet om de skal svare på e-post eller sende sms’er

• Forklar hver oppgave tydelig, gjerne visuelt

• Vis gjerne eksempler, men ikke noe som er for likt deres problemstilling
(da ender de ofte opp med den samme som den du har vist)

• Ha struktur på post-its farger og oppgaver, da blir etterarbeidet enklere

• Bruk kjøreplanen aktivt, juster opplegget underveis, vit hva du skal kutte hvis det blir knapt med tid

• Parker vanskelige spørsmål på en tavle eller henvend deg til gruppa
... «Hva tenker dere om...?»



• Om ting stopper opp, varier hvem som er gruppeleder

• Avstemminger foregår i stillhet

• La deltakerne jobbe alene først, så sammen, lurt å få tenke seg om før man prater og deler med de andre på gruppa

• Er dere mange, vær flere fasilitatorer

• Skape trygghet - la det være rom for å feile eller være usikker

• Hvis alle går i forvirring – så bare si «Det er helt normalt, dere er der dere skal være i prosessen» 

Pust med skuldrene og senk magen ;-)

• Hva gjør du om en gruppeleder ikke funker så bra? SVAR: Bytt alle gruppelederne (tips: ev velg de yngste på gruppa)

Oppsummering forts.



Har du planlagt 
godt, er det MYE 
morsommere å 

fasilitere!



Fasilitator gjør
en viktig jobb!

Lykke til!

Husk



Flere læringsressurser



https://toolbox.hy
perisland.com/

https://toolbox.hyperisland.com/


https://innomed.
no/verktoy-og-

ressurser

https://innomed.no/verktoy-og-ressurser


Lær deg 
problemløsningsworkshopen 

«Lightning Decision Jam» 

https://www.yout 
ube.com/watch?v 

=33hBnZzoFAg
Webinar om samme 
workshop i regi av 

InnoMed:
https://innomed.no/opptak-
webinar/webinar-om-kreativ-

problemlosning
Oppskriften på en
problemløsningsworkshop

https://www.youtube.com/watch?v=33hBnZzoFAg
https://innomed.no/opptak-webinar/webinar-om-kreativ-problemlosning


https://www.wo
rkshopper.com/

AJ&Smart –
favoritt innen 

fasiliterings-tips

https://www.workshopper.com/


Andre kilder og verktøy

§ Digir Fremsyn
§ https://www.digdir.no/innovasjon/dette-er-fremsyn-utforske-fremtiden-og-handle-na/3537

§ KS- Veikart for tjenesteinnovasjon:
§ https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/

§ Samleside for ulike verktøy:
§ https://www.toolboxtoolbox.com/

https://www.digdir.no/innovasjon/dette-er-fremsyn-utforske-fremtiden-og-handle-na/3537
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/
https://www.toolboxtoolbox.com/



