
  
TIDSLINJEPROCES 

 
Formål  
 
Metoden bidrager til at tale sammen om, hvordan I hver især oplever problemstillingen. Det er en måde at udforske 
de mange perspektiver rundt om den. Formålet er ved fælles hjælp at skabe et godt overblik over, hvad der er sket, 
og hvad det har haft af betydning. Formålet er også at genkalde, hvad I indtil videre har foretaget jer for at afhjælpe 
problemet. På den måde kan I sammen forhåbentlig etablere fodfæste i det ”landskab”, I ønsker at tage afsæt i. 
Herfra har I mulighed for at finde frem til en fælles fortælling om, hvad I ønsker at arbejde henimod, dvs. jeres 
forandringsønske. 
 
I skal tage udgangspunkt i den problemstilling, I har arbejdet med hjemme som forberedelse til i dag. 
 

 

Fremgangsmåde 

Find planchen med Tidslinjen  
 
Del 1: Begivenheder 
 
A) Skriv hver især stikord på post-its om betydningsfulde oplevelser, begivenheder eller episoder, som du hæfter dig 

ved i perioden, hvor jeres problemstilling er opstået eller er blevet tydelig for dig – positive såvel som negative. For 
eksempel ”Ny leder”, ”Implementering af xx”, ”Workshop”, ”Besked om yy” eller ”Ny teamorganisering”. Det kan 
også være ”Bestemte måder at tale med hinanden på” og lignende. 
Skriv kun én oplevelse, begivenhed eller episode pr. post-it.  
 

B) Placer jeres post-its på flipoveren. I skiftes til at placere én post-it, hvor den tidsmæssigt hører hjemme og 
fortælle ud fra spørgsmålene: 

 Hvad skete, hvem gjorde hvad og hvornår? 

 Hvilken betydning vurderer du, den har haft for jeres problemstilling? 

 Hvad fortæller valget af oplevelse/episode om, hvad der er betydningsfuldt for mig? 
 

Resten af gruppen lytter og uden at diskutere. 
 
C) Når alle post-its er placerede, taler I sammen om følgende:  

 Hvordan er det at se det samlede billede? Hvad får vi øje på? 
 
Del 2: Initiativer i perioden 
 

Reflekter nu sammen ud fra følgende spørgsmål:  

 Hvad har vi allerede forsøgt at gøre for at afhjælpe vores problemstilling? 

 Hvad har været særligt hjælpsomt, som vi skal huske at tage med os frem over? 
 

Notér vigtige pointer på flipover. 
 
Del 3: Forandringsønske 
 

I lyset af del 1 og 2 – og hjemmeopgaven – taler I nu sammen om spørgsmålene:  

 Hvad kunne udgøre en værdifuld forandring og være et attraktivt og realistisk fremtidsbillede? 

 Hvad vil I gerne opnå sammen på jeres arbejdsplads? 
 

Formuler i fællesskab og skriv jeres bud på flipover. 
 

Et godt forandringsønske kan fx være ”Vi har et samarbejde, der bygger på tillid og respekt”, ”Vi har et godt 
tværfagligt samarbejde om kerneopgaven”, ”Vi vil professionalisere vores indsatser ifht. vold og trusler”. 

 


