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Denne bog giver dig et godt indblik i procesfacilitering i praksis. Efter 
en gennemgang af det teoretiske afsæt præsenterer forfatterne såle-
des fire praksisberetninger om udviklingsprocesser i fire forskellige 
kontekster, hvor procesfacilitering bruges som et aktivt, stimuleren-
de, dynamisk og centralt værktøj.
 
I beretningerne møder du fire hovedpersoner, som står med hver de-
res udfordring i forhold til det at fungere som procesfacilitator, fx som 
leder eller i en ny position i organisationen. Med udgangspunkt i kon-
krete praksisfortællinger får du således indblik i - og mulighed for at 
reflektere over - den kompleksitet, der er forbundet med at facilitere 
processer, samt de valg, fravalg og overvejelser, der er nødvendige i 
arbejdet som procesfacilitator.
 
I bogen kan du bl.a. få:
 
•  indblik i metodevalg
•  ideer til, hvordan du tilrettelægger og afvikler sammenhængende 

udviklingsprocesser
•  eksempler på, hvordan en opfattelse af verden som social konstruk-

tion kan skabe nye muligheder
•  overblik over de mest centrale spørgsmål, der rejser sig ved ledelse 

af processer
•  lejlighed til at reflektere over din egen praksis
 
Procesfacilitering i praksis er dermed tænkt som en lærebog i procesfa-
cilitering og henvender sig til nuværende såvel som kommende pro-
cesfacilitatorer. Bogens forfattere er selv undervisere på proceskon-
sulentuddannelsen (PKU) og beskæftiger sig til daglig med procesfa-
cilitering i praksis.

130 mm 153 mm 153 mm10,8 mm 130 mm

Proces-
facilitering 
i Praksis

Pro
cesfaciliterin

g
 i Pra

k
sis

Rikke kajhøj jensen     Louise Laustsen     Mia søibeRg     henRik thoMsen

Rikke kajhøj jensen

Louise Laustsen

Mia søibeRg

henRik thoMsen

Procesfacilitering-i-praksis-omslag+.indd   1 13/10/11   23.44

Tak
En stor tak til kollegerne i Go’ Proces: Gustav Fri-
berg, Trine Teglhus, Susanne Jensen, Arne Juul og 
Sille Askefrø Bjørn for sparring og hjælp med at for-
me bogens personer.

Procesfacilitering i praksis er skrevet af forfattere fra 
konsulentfirmaet Go’ Proces, som bl.a. varetager 
proceskonsulentuddannelsen (PKU) som valgfags-
pakke ved University College Copenhagen (UCC).

isbn 978-87-593-1518-7

9 788759 315187

Rikke kajhøj jensen er cand. mag. i informations-
videnskab med speciale i meningsdannelse i systemi-
ske processer og har et Certificate in Systemic Lea-
dership and Organisation. Hun er desuden ekstern 
lektor ved UCC og underviser og udvikler på PKU.

Louise LausTsen er cand.mag. i medievidenskab 
og har et Certificate in Systemic Leadership and Or-
ganisation. Louise er ekstern lektor på Aarhus Uni-
versitet, selvstændig proceskonsulent og forfatter til 
bogen Kreativ Procesledelse – nye veje til bedre prak-
sis.

Mia søibeRg er cand. mag. i æstetik og kultur med 
speciale i læringsteori. Mia er medejer af Go’Proces 
og arkitekten bag firmaets uddannelser, bl.a. PKU. 
Hun er desuden ekstern lektor ved UCC, censor hos 
kaospiloterne og ved Aarhus Universitet samt forfat-
ter til bogen Ledelse og Køn i samarbejde med Mette 
Marie Karlberg.

henRik ThoMsen er uddannet pædagog og har en 
mastergrad i voksenuddannelse og HR. Henrik er 
medejer af Go’ Proces og ekstern lektor ved UCC.

foTo: nieLs Lund PedeRsen

foTo: Lasse MaRTinussen

foTo: ThoR jensen

foTo: ThoR jensen

Denne bog giver dig et godt indblik i procesfacilitering i praksis. Efter 
en gennemgang af det teoretiske afsæt præsenterer forfatterne såle-
des fire praksisberetninger om udviklingsprocesser i fire forskellige 
kontekster, hvor procesfacilitering bruges som et aktivt, stimuleren-
de, dynamisk og centralt værktøj.
 
I beretningerne møder du fire hovedpersoner, som står med hver de-
res udfordring i forhold til det at fungere som procesfacilitator, fx som 
leder eller i en ny position i organisationen. Med udgangspunkt i kon-
krete praksisfortællinger får du således indblik i - og mulighed for at 
reflektere over - den kompleksitet, der er forbundet med at facilitere 
processer, samt de valg, fravalg og overvejelser, der er nødvendige i 
arbejdet som procesfacilitator.
 
I bogen kan du bl.a. få:
 
•  indblik i metodevalg
•  ideer til, hvordan du tilrettelægger og afvikler sammenhængende 

udviklingsprocesser
•  eksempler på, hvordan en opfattelse af verden som social konstruk-

tion kan skabe nye muligheder
•  overblik over de mest centrale spørgsmål, der rejser sig ved ledelse 

af processer
•  lejlighed til at reflektere over din egen praksis
 
Procesfacilitering i praksis er dermed tænkt som en lærebog i procesfa-
cilitering og henvender sig til nuværende såvel som kommende pro-
cesfacilitatorer. Bogens forfattere er selv undervisere på proceskon-
sulentuddannelsen (PKU) og beskæftiger sig til daglig med procesfa-
cilitering i praksis.

130 mm 153 mm 153 mm10,8 mm 130 mm

Proces-
facilitering 
i Praksis

Pro
cesfaciliterin

g
 i Pra

k
sis

Rikke kajhøj jensen     Louise Laustsen     Mia søibeRg     henRik thoMsen

Rikke kajhøj jensen

Louise Laustsen

Mia søibeRg

henRik thoMsen

Procesfacilitering-i-praksis-omslag+.indd   1 13/10/11   23.44
95193_cover_procesfacilitering i praksid_.indd   1 07-08-2013   14:17:49





Rikke Kajhøj Jensen, Louise Laustsen, 
Mia Søiberg og Henrik Thomsen

Procesfacilitering i praksis



Rikke Kajhøj Jensen, Louise Laustsen, Mia Søiberg og Henrik Thomsen
Procesfacilitering i praksis

1. udgave 2011
© Samfundslitteratur 2011

OMSLAG  Søren Ditlefsen (www.stuntfire.dk)

SATS  SL grafik

TRYK  Narayana Press, Gylling (www.narayana.dk)

TRYKT BOG ISBN  978-87-593-1518-7

E-BOG ISBN  978-87-593-2492-9

Samfundslitteratur
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C
Tlf.: 3815 3880
Fax: 3535 7822
slforlagene@samfundslitteratur.dk 
www.samfundslitteratur.dk

Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun 
finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-
DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.Undtaget 
herfra er korte uddrag til anmeldelse.



INDHOLD

Forord 9

Indledning 11
Procesfaciliter ing 13

Hvad er en proces? 13

Bogens opbygning  14

Hvad kan du bruge det t il? 15

Fire læringsmakkere 16

KAPITEL 1
Det teoretiske afsæt 19

Verden som social konstruktion 19

Systemisk tænkning 21

Lineær og cirkulær forståelse 21

Autopoiesis 22

Multivers 24

Forstyrrelse 24

Kommunikation – En forskel, der gør en forskel 25

Italesættelse 26

Metakommunikation og metaref leksion 27

Neutralitet 27

Nysgerr ighed 28

Respekt 28

Uærbødighed 29

Kontekst 29

Den anerkendende tilgang 31

Læring i et cirkulær t perspektiv 32

Teorier i praksis – om bogens for tællinger 33



KAPITEL 2
Når nye metoder skal erstatte kendte rutiner 37

Innovation i ældreplejen 38

Birkely som testplejehjem 39

Skab rum for kreativitet 40

At lege sig t il ideer 41

Læring og ref leksioner fra ledermødet 43

Brug spørgsmål t il at sætte rammen for din proces 44

Planlægning af medarbejderseminar 46

Læring og ref leksioner fra medarbejderseminaret 56

Processen kører af sporet 57

Morgenmødet 58

Læring og ref leksioner fra morgenmødet 59

Sparr ing med ledergruppen 59

Læring og ref leksioner fra sparr ing med ledergruppen 60

Processen tilbage på sporet 62

Udviklingsmødet forener hverdag og projekt 64

Læring og ref leksioner fra udviklingsmødet 67

Ved historiens afslutning 68

Hvad tager du som læser med fra Annes historie? 70

KAPITEL 3
Fra rådgiver til facilitator 73

Nye proceskompetencer i kendt hverdag 74

Sørens nye opgave 76

Planlægning af arbejdsmødet 77

Involvering skabes gennem målret tede spørgsmål 79

Når t iden forsvinder i processen 80

Refleksioner over posit ioner, pauser og processtyr ing 81

Noget at arbejde videre med 83

Planlægning af direktionsmødet 84

Processen møder mødevaner 86

Refleksioner ef ter direktionsmødet 87

Projektgruppemøde 89

Involverende processer af lyser ikke ledelse 89




