
 
 
Procescirklen – forbereder jer til at facilitere en proces  
 
 
Hvorfor skal I bruge procescirklen? 

Procescirklen skaber overblik, inden I skal 

facilitere en proces med en gruppe 

medarbejdere. Den kan bruges af fx TRIO og 

MED, og den er god som forberedelse til stort set 

alle former for processer. Den sikrer, at I kommer 

godt omkring de vigtigste aspekter i en proces.  

Hvornår skal I bruge procescirklen? 

I bruger procescirklen i forberedelsesfasen for at 

være sikre på, I har tænkt hele forløbet godt 

igennem. I skal blive skarpe på, hvad I vil have ud 

af processen, hvordan I bedst faciliterer den, og 

hvad der skal ske efter processen. 

I kan bruge procescirklen til at forberede jer, når I 

vil lave en proces med metoder som fx 

”Positioneringsøvelsen” og ”Siden sidst” –

metoder, som du kan finde på sparkweb.dk. 

Sådan gør I – trin for trin  

Metoden er simpel. I tager udgangspunkt i denne 

model, der viser de fire trin i procescirklen: 

Formål, metodegennemgang, gennemfør og knyt 

dialogen til praksis.  

 

 

Trin 1: Gør formålet klart 

I skal kunne forklare jeres deltagere, hvorfor de 

skal bruge deres dyrebare tid på at arbejde med 

den metode, I har valgt. Hvis formålet ikke står 

klart, kan det føles som spild at tid for deltagerne.  

Derfor skal I være knivskarpe på spørgsmål som: 

Hvorfor gør vi det her? Hvad får vi ud af det? 

Hvad er vi blevet klogere på, når vi har arbejdet 

med metoden? Det skaber motivation hos 

deltagerne, når de kan se meningen med at 

arbejde med den metode, I har valgt. 

Trin 2: Gennemgå den valgte metode 

Her skal I forberede jer, så I kan lave en kort 

præsentation af den metode, I har valgt at 

arbejde med. Det skal ikke være for detaljeret – 

det vil ofte være bedre at demonstrere metoden i 

stedet for at fortælle detaljeret om den. 

Overvej, om I skal bruge visuelle virkemidler til at 

gennemgå metoden – eksempelvis en flipover, en 

video eller et billede på en powerpoint. Overvej 

også, hvem af jer, der præsenterer metoden – og 

øv jer gerne på forhånd.  

Trin 3: Gennemfør metoden  

På dette trin skal I overveje, hvordan I – helt 

lavpraktisk – vil gennemføre metoden. Skal I alle 

være facilitatorer, eller skal nogle af jer deltage i 

processen? Skal der være hjælpespørgsmål – og i 

givet fald hvilke? Hvilke fysiske rammer kræver 

metoden? Skal I bruge hjælpemidler som fx papir, 

post-its, tusser osv.?  

Her kan I med stor fordel selv prøve at arbejde 

med jeres valgte metode, inden I går i gang med 

at bruge den på jeres kolleger. På den måde ved I 

hvor i processen, det kan blive svært, og hvor I 

skal kunne træde til og hjælpe jeres kolleger 

videre – eksempelvis med hjælpespørgsmål. 
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Trin 4: Knyt metoden til praksis 

Sidste trin i procescirklen er vigtigt. I skal samle 

pointer op i plenum og knytte den proces, I har 

været igennem og de resultater, folk er kommet 

frem til undervejs, til jeres dagligdag. Hvad skal 

der ske fremadrettet? Hvad skal deltagernes 

input bruges til? 

Her skal I på forhånd have tænkt over, hvordan 

der vil blive fulgt på arbejdet, af hvem og 

hvornår.  

Det er en god idé at slutte processen af med at få 

deltagerne til at reflektere over og snakke 

sammen om, hvordan det har været at arbejde 

med metoden, og hvad den har bidraget til. Sørg 

derfor for at have et par afsluttende spørgsmål 

og en afrunding klar, så dagen bliver sluttet af 

med maner. 

Få fat i skabelonen 

Download skabelonen til procescirklen på 

sparkweb.dk 

 


