
Side 1 

DREJEBOG TIL UR møde 28.-29. november 2017 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, Nyborg 

 

 

Indledende overvejelser 

 

Gruppeinddeling:   De kommer parvis fra en kommune. De arbejder parvis i 6 4-5 mandsgrupper.  

 

Datakilder:            Informanter til stede på dagen 

                 Orientering på Nyborg kommunes hjemmeside 

       Oplæg ved konsulent fra forankring 

      Anbefalingsrapporten til naturfagsstrategien 

  

Hjemmeopgave:     Orientering på kommunens hjemmeside 

 

Udfordring:            Hvilken udfordring kunne Nyborg Kommune prioritere ved en evt. udvikling af en naturfagsstrategi? 

 

Materialer              15 Tavler, post-it notes i forskellige størrelser og farver, Mega-post-its, tusser, udfordringen på  

                            A3-plakater (10 ex), adaptor, EA model, Mac, interviewguide, rapportskabelon, metodehæfte, drejebog, SL  

                            eksempel i A3 

 

Formål:       -         Afprøve en metode til brugercentreret design af løsninger på en kommunal udfordring 

                            Styrke koordinator-teams og netværk imellem dem 

 

Deltagere:      Teams af UR-koordinatorer samt relevante konsulenter fra Astras forankringsafdeling 

 

Kursusmateriale:   handout med metoder (Fra GG), drejebog, interviewguide,  

 

DAG 1  

 

Nr Hvad? Hvorfor? Hvordan? Teknologi/materialer Hvem Tid Tidspunkt 

1 Case: Nyborgs 

naturfagsområde set 

udefra gennem 

Astra-briller 

mødeleder introducerer 

øvelses udfordring, 

hvilket “forudindtaget” 

billede kan vi danne os af 

naturfagkulturen i en 

kommune ud fra 

tilgængelige oplysninger? 

Introducere udfordringen 

 

Præsentere en datakilde 

Tag egne noter. De skal 

bruges i morgen. Skal 

aftales nærmere med Hans 

hvordan punktet hænger 

sammen præsentation af 

udfordring, datakilde og 

indlæg. 

 

Oplæg ved Lars 

 

De begynder her at notere på eget 

papir. OBS: Sørg for at gemme 

dem til i morgen! 

 

Mulighed for opklarende spørgsmål. 

 

 

Udfordringen på A3- 

plakater i rummet. 

 

 

HCH + 

Lars 

 

 

35 13.00-13.35 
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(15 min. indlæg fulgt af 

opklarende spørgsmål) 

 

Fokusering. 

2 Intro til hele processen Introducere konceptet om 

indlevelse i de brugere, 

som er genstand for en 

strategi. 

 

Introducere begreber som:  

Quick & dirty’ 

Stol på processen 

At turde være i kaos 

Åben og nysgerrig 

Hårdt arbejde 

Einsteins 55 + 5 

 

Talepapir 

På en visuel måde 

Mac, adaptor 

 

 

 

KM/PVR 

Fælles 

intro 

 

 

 

10 13.35-13.45 

3 Informanter ankommer.  Udenfor lokalet 

 

  15 13.45-14.00 

4 Intro til interviews Berolige dem - alle kan 

interviewe 

Vi fortæller om informanter, 

interviewguides, logistik, roller, 

ultrakort forberedelse. 

Sig farvel med en gave. 

Bliv siddende efterfølgende, så 

kommer vi med nærmere instruks. 

Bearbejdelse af interview. 

Parring på tværs af kommuner 

Handout med 

interview grupper 

Gaver. 

PVR 

 

 

5 13.45-13.50 

5 Parvis forberedelse Gøre klar til interviews De skal hilse på deres makker. 

Fordele roller og skimme 

interviewguide. 

Interviewguide, 

skabelon, pen  

 

 

 

10 13.50-14.00 

6 Interview af borgere 

 

 

 

Opdagelse 

Prøve metoden i praksis. 

Indhente data til det videre 

arbejde. 

Interview par parres med 

informanter 

30 min interview – følg 

interviewguide. 

10 min logistik før og efter. 

Interviewguide, 

skabelon, pen og A4 

papir til at notere på. 

Gaver med. 

 

 

 

 

40 14.00-14.40 

7 Bearbejde interviews De skal prøve denne 

disciplin 

Skriv indsigter ind i 
afrapporteringskabelon. De bliver 

enige om, hvad der skal stå og de 

skal lave en hver. 

Afrapporterings- 

skabelon - 1 til hver 

 

 

 

20 14.40-15.00 

8 Pause, kaffe og 

regruppering  

  Kaffe og sødt  10 15.00-15.10 
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9 Intro til historiedeling  Vi fortæller om do´s and don´ts i 
fortællingerne og Introducere post-it 

regler ved at vise dem en god og 

dårlig (show it, don’t tell it). Hvorfor 

skrive pointer? Henvis til 
udfordringen.  

Post-its og tusser 

 

 

 

 

KM 

 

 

5 15.10-15.15 

10 Historiedeling/ 

mange indsigter på 

post-its 

 

 

 

 

 

Dele historier, indsamle 

pointer. 

5 min fortælling, alle skriver pointer 

på post-its imens. 

2 min udvælge 5 vigtigste pointer 

hver – sæt op på tavle sammen 

med portræt. 

Bord vis i 6 grupper á 4-5 personer. 

Tiden tages centralt. 

Portrætter 

Post-its, tusser, tavler 

 

Time Timer 

 

KM 

28 

+ 2 

 

15.15-15.45 

11 Intro til tematisering  Begyndt med “Silent tematisering”  PVR 2 15.45-15-47 

12 Tematisere pointer og 

sætte overskrifter på 

 

Tematisering 

Tematisere/ konvergere Gruppere post-its i temaer og give 

temaerne overskrifter på en ny 

post-it. 

Post-its i ny farve, 

tavler. 

PVR 

 

 

18 15.47-16.05 

13 Gruppere temaer samt 

intro. 

Tematisere/ 

konvergere yderligere 

Intro: Gruppere temaerne – I skal 

ende op med 2 temagrupper. 

Post-its, tavler PVR 

 

5 16.05-16.10 

14 Find behovene hos 

brugerne som temaerne 

lægger op til (overskrifter 

foldes ud i en tekst). 

De vil være vildt trætte 

her.  

Tematisere/analysere/synt

etisere 

Intro: Nu kommer vi til det 

sværeste: Formulering af behov. Vis 

et eksempel på behov fra SL. 

I skal nå at bearbejde alle jeres 

temaer i dag. 

Del jer  evt. i 2 grupper. 

 

Lav en avisartikel som præsenterer 

jeres indsigter. En spændende 

overskrift, osv… Brug gerne 

metaforer. 

I kan arbejde fælles eller dele jer i 
to grupper. Tænk på at I skal 

pitche. 

Eksempler på 

behovs-indsigtskitser 

SL eksempel i A3 

PVR 

 

HCH, 

KM 

PVR 

hjælper  

 

 

50 16.10-17.00  
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DAG 2 

 Hvad? Hvorfor? Hvordan? Teknologi/materialer Hvem Tid Tidspunkt 

15 Forberede lokalet  Tjekke AV til tegning. Lave SWOTs skemaer til 
6 grupper. 

PVR + KM  8:00 

16 Intro til dagen Se hinanden i øjnene Sang 

Godmorgen. Tak for i aftes. 

I dag arbejder vi videre med det 

I lavede i går. 

Tegnet skitse af 

program. 

Sang (HCH) 

 5 8.30-8.35 

17 SWOT Få et fælles billede af 

Nyborgs 

naturfagsområde 

Vi introducerer SWOT som 

redskab. 

 

De skal her anvende deres noter 

fra i går og have en dialog ud fra 

dem og det de har læst 

hjemmefra. 

Flip-overs + post-it 

notes. 

 

 

 

 

PVR 5 + 30 8.35-9.10 

18 Vi tegner En kreativ pause Vi introducerer dem til Bigger 

picture og tegning mht. at de 

skal tegne deres proces so far 

(altså det at gå fra indlevelse til 
forståelse) 

Mac, projector 

A4 Tegnepapir. Farvede 

tusser. 

KM 20 9.10-9.30 

19 Visuel og 

indholdsmæssig 

reframing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu har vi indhentet en 

masse viden om 

strategiens 

interessenter, så nu 

skal vi finde en 

spidsformulering på 

udfordringen, som 

kan danne baggrund 

for en brainstorm på 

idéer til det videre 

arbejde. Men det når 

vi ikke i dag. 

Kort introduktion til begrebet 

samt eksempler på udfordringer 

og reframinger af samme. 

 

Se godt på jeres behovsindsigt 

skabelon og lad jer inspirere til 
en formulering af, hvilken 

udfordring, Nyborg kommune 

kunne fokusere på.  

 

De må gerne skrive den ned, 

men den skal også have et 

visuelt udtryk. 

Eksempler til uddeling 

og præsentation 

 

Dialog 

 

Flip-over  its 
Tusser med farve 

KM 5 + 40 9.30-10.15 

20 Præsentation af ny 

udfordring 

Dele med hinanden. 3 min. per gruppe. Hvor er vi 

kommet hen og hvor kom vi fra. 

 PVR 2 + 18 10.15-10.40 

21 Refleksion  

Muligheder og barrierer 

ift at anvende metoden 

i egen kommune. 

Hver for sig og 

sammen 

Taler sammen med deres 

kommune makker i 5 min.  

Plenum i 20 min. 

Skrive fælles 

hukommelse på tavle 

(PVR). 

KM/PVR 20 10.40-11.00 
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