
VL-projekt
Samlevejledning

Til en workshop med dialogværktøjet skal du bruge et sæt på 7 kuverter til hver gruppe.

Der skal klippes og klistres lidt for at forberede kuverterne.

Kuvert 1
Empiri og mønstergenkendelse

For at kunne designe løsninger på fremtidens udfordringer skal I 

I har derfor fået en række kort med udtalelser fra ledere, medarbejdere 
og eksperter og et koordinatsystem at placere dem i. 

Vælg på skift et kort, læs det op og bliv enige om, hvor det skal 
placeres i koordinatsystemet. 

Kig på jeres koordinatsystem og vælg en gruppe af udtalelser, 
der ligger tæt på hinanden.

Disse udtalelser udgør det Problemfelt, I skal arbejde videre med i 
næste kuvert.

Lad koordinatsystemet ligge synligt på bordet, når I går videre til 
Kuvert 2. 
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Kuvert 3
Idégenerering

Placér jeres Problemformulering fra Kuvert 2 i feltet herunder. 

Her skal I have jeres fokus, når I finder på idéer.

Vend ét Benspændkort af gangen og find på idéer inspireret af, hvad 
der står på det. 

Find hver på én idé inden for kortets ramme. 

Skriv idéerne ned på post-its. Èn idé på hver seddel. 

Præsenter ideerne for hinanden og placer dem i cirklen ud for det 
emne, de hører under. 

Vend næste Benspændskort og gentag processen. I skal nå igennem 
så mange Benspænd som muligt.

OBS: I skal ikke placere nogen kort i feltet Fokus endnu. 

Det hører til Kuvert 4! 

1

2

3

2

3

!

Le
de

ls
e 

og
ko

m
m

u
n

ik
at

io
n

Teknologi
og systemer

Fokus

Organisering og
arbejdsgange

R
u

m
 o

g 
ra

m
m

er

Kuvert 4
Visualisering som produktæske

Kuvert 4
Visualisering som storyboard

Kuvert 4
Konceptudvikling og visualisering

I skal nu prioritere jeres idéer, samle dem til en konkret løsning og derefter 

Alle vælger én idé på pladen fra Kuvert 3 og placerer den i Fokus. 

Det må ikke være en idé, du selv fandt på!

Kombiner de ideer, der er blevet placeret i Fokus og kom frem til et forslag til en samlet løsning 
på jeres problem. Løsningen skal indeholde elementer fra mindst to ideer.

Visualisér konceptet, så I kan præsentere det for andre. 

Hvis jeres løsning er et konkret produkt, kan I bruge arket med Produktæsken til at visualisere 
den. 

Hvis jeres løsning er en proces eller en ny arbejdsgang, kan I i stedet bruge arket med et 
Storyboard, hvor I visualiserer de enkelte trin i processen. 

I kan også bruge bagsiderne, hvis I har en helt anden idé til formidling af jeres koncept.

Når I har visualiseret jeres koncept åbner I Kuvert 5.
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Kuvert 5
Pitch

I 

Find sammen med en anden gruppe. 

Én gruppe starter med at pitche; først sit problem og så sin løsning.  

Derefter gør den anden gruppe det samme. 

Når begge grupper har pitchet, åbner I sammen Kuvert 6.
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Kuvert 6
Prototype og videreudvikling

Gå over til den anden gruppes bord og kig på deres problem og deres løsning.

Skriv de tre største usikkerhedsmomenter omkring deres løsning: 

Find på en måde at teste den anden gruppes løsning. Testen skal fokusere på at skaffe svar på 
de tre usikkerhedsmomenter og at gøre løsningen bedre. 

Jo mindre testen koster, og jo hurtigere den vil give svar,  jo bedre.

Fremlæg jeres usikkerhedsmomenter og idé til test for den anden gruppe, 
og gå herefter til Kuvert 7.
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Kuvert 7

Svar på spørgsmålene ét ad gangen. 

Skriv svaret på det sidste spørgsmål i feltet i bunden af arket. 

Værdien af designtænkning

Start 
her!

Brugerne

Hvilken betydning har 
brugerens perspektiv 

for jeres hverdag?

Kan I bruge den 
viden?

Prototypetest

Hvad kan prototyper og 
test bidrage med?

Kan I gøre noget 
lignende som ledere?

Designtænkning

Hvilken værdi har den 
type proces, I lige har 

været igennem?

Er I blevet inspireret til 
at gøre noget 
anderledes?
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Problemformulering

Hvordan kan vi sikre, at …

Hvordan ville jeres 
børn løse problemet?

Benspænd

Hvilken løsning ville 
jeres slutbruger 

foreslå?

Benspænd

Hvad har andre gjort 
for at løse samme

problem?

Benspænd

Hvordan ville en 
programmør 

løse problemet?

Benspænd

Hvad virker
hver gang?

Benspænd

Hvordan ville 
Napoleon

løse problemet?

Benspænd

Hvad ville
robotterne gøre?

Benspænd

”Jeg bekymrer 
mig over, hvordan 
vi kan rekruttere 

arbejdskraft ”

”Den teknologiske 
udvikling vil 
ændre vores 

organisationer 
radikalt”

”Bæredygtige 
løsninger er 

nøglen til vækst”

”Vi får brug for at 
indgå i alternative 

samarbejder i 
fremtiden”

”Vi sakker bagud 
på produktivitet”

”Vi står
allerede midt i 
digitalisering”

”Vi skal udnytte den 
eksisterende viden i 

organisationen 
bedre“

”Jeg er
bekymret for, om 

automatisering vil 

“Vi har svært ved 
at sprede gode 

idéer ud i
organisationen!“

“Vi har behov både 
for bedre fælles 
rammer og mere 

individuel frihed”

“Nogle gange er et 
job bare et job. Der 

behøver ikke at være 
mening i alting”

“Kineserne 
kommer!”

“Vi skal bygge bro 
mellem faglærte 
og akademikere”

“Lav vækst 
bliver the new 

normal”

“Vi har den
mest ustabile 
geopolitiske 

situation i årtier”

”Empati og
samarbejdsevne 

bliver vigtigere og 
vigtigere”

Hvordan ville
en kunstner løse 

problemet?

Benspænd

Hvordan ville man have 
løst problemet i 
Sovjetunionen?

Benspænd

Hvordan ville en 
pædagog

løse problemet?

Benspænd

Hvilke løsninger ville få
jer fyret, hvis de blev

implementeret?

Benspænd

Hvordan ville en arkitekt
løse problemet?

Benspænd

Hvordan vil de løse
problemet i en 
fjern fremtid?

Benspænd

Kuvert 1 Tape eller lim de to halvdele af det store ark 
sammen, fold det og læg det i en kuvert. Klip 
de 16 indsigter ud og læg dem i kuverten 
sammen med det store ark. Skriv ”Kuvert 1” 
uden på kuverten.

Kuvert 2 Fold arket med problemformulering på 
midten og læg det i en kuvert sammen med 
vejledningen til Kuvert 2. Skriv ”Kuvert 2” 
uden på kuverten.

Kuvert 3 Tape eller lim de to halvdele af det store ark 
sammen, fold det og læg det i en kuvert. Klip 
de 12 benspænd ud og læg dem i kuverten 
sammen med det store ark. Skriv ”Kuvert 3” 
uden på kuverten.

Kuvert 4 Læg de to A3 ark (storyboard og produkt-
beskrivelse) i en kuvert sammen med 
vejledningen til Kuvert 4. Skriv ”Kuvert 4” 
uden på kuverten.

Kuvert 7Kuvert 6Kuvert 5 I hver af de tre sidste 
kuverter lægges det 
tilhørende A4-ark i og 
du skriver kuvertens 
nummer udenpå.

”Jeg bekymrer mig over, hvordan vi kan rekruttere 
arbejdskraft ”

”Den teknologiske udvikling vil ændre vores organisationer radikalt”

”Bæredygtige løsninger er nøglen til vækst”

”Vi får brug for at indgå i alternative samarbejder i fremtiden”

”Vi sakker bagud på produktivitet”

”Vi stårallerede midt i digitalisering”

”Vi skal udnytte den eksisterende viden i organisationen bedre“

”Jeg erbekymret for, om automatisering vil “Vi har svært ved at sprede gode idéer ud iorganisationen!“

“Vi har behov både for bedre fælles rammer og mere individuel frihed”

“Nogle gange er et job bare et job. Der behøver ikke at være mening i alting”

“Kineserne kommer!”

“Vi skal bygge bro mellem faglærte og akademikere”

“Lav vækst bliver the new normal”

“Vi har denmest ustabile geopolitiske situation i årtier”

”Empati ogsamarbejdsevne bliver vigtigere og vigtigere”

”Jeg bekymrer 

mig over, hvordan 

vi kan rekruttere 

arbejdskraft ”

”Den teknologiske 

udvikling vil 

ændre vores 

organisationer 

radikalt”

”Bæredygtige 

løsninger er 

nøglen til v
ækst”

”Vi får brug for at 

indgå i alternative 

samarbejder i 

fremtiden”

”Vi sakker bagud 

på produktivitet”

”Vi står

allerede midt i 

digitalisering”

”Vi skal udnytte den 

eksisterende viden i 

organisationen 

bedre“
”Jeg er

bekymret for, om 

automatisering vil 

“Vi har svært ved 

at sprede gode 

idéer ud i

organisationen!“

“Vi har behov både 

for bedre fælles 

rammer og mere 

individuel frihed”

“Nogle gange er et 

job bare et job. Der 

behøver ikke at være 

mening i alting”

“Kineserne 

kommer!”

“Vi skal bygge bro 

mellem faglærte 

og akademikere”

“Lav vækst 

bliver the new 

normal”

“Vi har den

mest ustabile 

geopolitiske 

situation i årtier”

”Empati og

samarbejdsevne 

bliver vigtigere og 

vigtigere”

”Jeg bekymrer 
mig over, hvordan 
vi kan rekruttere 

arbejdskraft ”

”Den teknologiske 
udvikling vil 
ændre vores 

organisationer 
radikalt”

”Bæredygtige 
løsninger er 

nøglen til vækst”

”Vi får brug for at 
indgå i alternative 

samarbejder i 
fremtiden”

”Vi sakker bagud 
på produktivitet”

”Vi står
allerede midt i 
digitalisering”

”Vi skal udnytte den 
eksisterende viden i 

organisationen 
bedre“

”Jeg er
bekymret for, om 

automatisering vil 

“Vi har svært ved 
at sprede gode 

idéer ud i
organisationen!“

“Vi har behov både 
for bedre fælles 
rammer og mere 

individuel frihed”

“Nogle gange er et 
job bare et job. Der 

behøver ikke at være 
mening i alting”

“Kineserne 
kommer!”

“Vi skal bygge bro 
mellem faglærte 
og akademikere”

“Lav vækst 
bliver the new 

normal”

“Vi har den
mest ustabile 
geopolitiske 

situation i årtier”

”Empati og
samarbejdsevne 

bliver vigtigere og 
vigtigere”

”Jeg bekymrer 
mig over, hvordan 
vi kan rekruttere 

arbejdskraft ”

”Den teknologiske 
udvikling vil 
ændre vores 

organisationer 
radikalt”

”Bæredygtige 
løsninger er 

nøglen til vækst”

”Vi får brug for at 
indgå i alternative 

samarbejder i 
fremtiden”

”Vi sakker bagud 
på produktivitet”

”Vi står
allerede midt i 
digitalisering”

”Vi skal udnytte den 
eksisterende viden i 

organisationen 
bedre“

”Jeg er
bekymret for, om 

automatisering vil 

“Vi har svært ved 
at sprede gode 

idéer ud i
organisationen!“

“Vi har behov både 
for bedre fælles 
rammer og mere 

individuel frihed”

“Nogle gange er et 
job bare et job. Der 

behøver ikke at være 
mening i alting”

“Kineserne 
kommer!”

“Vi skal bygge bro 
mellem faglærte 
og akademikere”

“Lav vækst 
bliver the new 

normal”

“Vi har den
mest ustabile 
geopolitiske 

situation i årtier”

”Empati og
samarbejdsevne 

bliver vigtigere og 
vigtigere”

”Jeg bekymrer 
mig over, hvordan 
vi kan rekruttere 

arbejdskraft ”

”Den teknologiske 
udvikling vil 
ændre vores 

organisationer 
radikalt”

”Bæredygtige 
løsninger er 

nøglen til vækst”

”Vi får brug for at 
indgå i alternative 

samarbejder i 
fremtiden”

”Vi sakker bagud 
på produktivitet”

”Vi står
allerede midt i 
digitalisering”

”Vi skal udnytte den eksisterende viden i 
organisationen 

bedre“

”Jeg er
bekymret for, om 

automatisering vil 
“Vi har svært ved 

at sprede gode 
idéer ud i

organisationen!“

“Vi har behov både 
for bedre fælles 

rammer og mere 
individuel frihed”

“Nogle gange er et 
job bare et job. Der behøver ikke at være 
mening i alting”

“Kineserne 
kommer!”

“Vi skal bygge bro 
mellem faglærte 

og akademikere”

“Lav vækst 
bliver the new 

normal”

“Vi har den
mest ustabile 
geopolitiske 

situation i årtier”

”Empati og
samarbejdsevne 

bliver vigtigere og 
vigtigere”

”Jeg bekymrer 

mig over, hvordan 

vi kan rekruttere 

arbejdskraft ”

”Den teknologiske 

udvikling vil 

ændre vores 

organisationer 

radikalt”

”Bæredygtige 

løsninger er 

nøglen til vækst”

”Vi får brug for at 

indgå i alternative 

samarbejder i 

fremtiden”

”Vi sakker bagud 

på produktivitet”

”Vi står

allerede midt i 

digitalisering”

”Vi skal udnytte den 

eksisterende viden i 

organisationen 

bedre“”Jeg er

bekymret for, om 

automatisering vil 

“Vi har svært ved 

at sprede gode 

idéer ud i

organisationen!“

“Vi har behov både 

for bedre fælles 

rammer og mere 

individuel frihed”

“Nogle gange er et 

job bare et job. Der 

behøver ikke at være 

mening i alting”

“Kineserne 

kommer!”

“Vi skal bygge bro 

mellem faglærte 

og akademikere”

“Lav vækst 

bliver the new 

normal”

“Vi har den

mest ustabile 

geopolitiske 

situation i årtier”

”Empati og

samarbejdsevne 

bliver vigtigere og 

vigtigere”

”Jeg bekymrer 

mig over, hvordan 

vi kan rekruttere 

arbejdskraft ”

”Den teknologiske 

udvikling vil 

ændre vores 

organisationer 

radikalt”

”Bæredygtige 

løsninger er 

nøglen til vækst”

”Vi får brug for at 

indgå i alternative 

samarbejder i 

fremtiden”

”Vi sakker bagud 

på produktivitet”

”Vi står

allerede midt i 

digitalisering”

”Vi skal udnytte den 

eksisterende viden i 

organisationen 

bedre“”Jeg er

bekymret for, om 

automatisering vil 

“Vi har svært ved 

at sprede gode 

idéer ud i

organisationen!“

“Vi har behov både 

for bedre fælles 

rammer og mere 

individuel frihed”

“Nogle gange er et 

job bare et job. Der 

behøver ikke at være 

mening i alting”

“Kineserne 

kommer!”

“Vi skal bygge bro 

mellem faglærte 

og akademikere”

“Lav vækst 

bliver the new 

normal”

“Vi har den

mest ustabile 

geopolitiske 

situation i årtier”

”Empati og

samarbejdsevne 

bliver vigtigere og 

vigtigere”

Kuvert 2
Problemformulering

I skal nu formulere et konkret problem inden for det Problemfelt

 

Svar på spørgsmålene ét ad gangen.
 

Tag så kortet og formulér jeres problem i én sætning. Færdiggør derefter 
sætningen, der starter med “Hvordan kan vi sikre at …”. 

Gør både problemformuleringen og sætningen så konkret og konstruktiv som 
muligt.

Tag kortet med til Kuvert 3. I kan godt lægge resten af materialerne fra Kuvert 1 
og 2 væk. 

OBS: I skal ikke komme med 
løsningsforslag endnu! 

Start 
her!

Skriv jeres 
problem på 

kortet!

Lederen

Forestil jer en topleder, 
der er påvirket af 

problemfeltet her og nu.

Hvad optager hende 
mest, og hvad

gør hun?

Medarbejderen

Forestil jer en ansat i en 
organisation, der er 

påvirket af problemfeltet.

Hvad optager ham
mest, og hvad

gør han?

Fremtiden

Diskutér lederens 
ønskede fremtid, hvor 
hun ikke længere er 

påvirket af problemet.

Hvad er anderledes?

Indsnævring

Hvad er det mest 
væsentlige,

I har snakket om?

Hvis I skulle løse ét
problem, hvilket skulle 

det så være?
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Problemformulering

Hvordan kan vi sikre, at …

Hvordan ville

en kunstner løse 

problemet?

Benspænd

Hvordan ville man have 

løst problemet i 

Sovjetunionen?

Benspænd

Hvordan ville en 

pædagog

løse problemet?

Benspænd

Hvilke løsninger ville få

jer fyret, hvis de blev

implementeret?

Benspænd

Hvordan ville en arkitekt

løse problemet?

Benspænd

Hvordan vil de løse

problemet i en 

fjern fremtid?

Benspænd

Hvordan ville

en kunstner løse 

problemet?

Benspænd

Hvordan ville man have 

løst problemet i 

Sovjetunionen?

Benspænd

Hvordan ville en 

pædagog

løse problemet?

Benspænd

Hvilke løsninger ville få

jer fyret, hvis de blev

implementeret?

Benspænd

Hvordan ville en arkitekt

løse problemet?

Benspænd

Hvordan vil de løse

problemet i en 

fjern fremtid?

Benspænd

Hvordan villeen kunstner løse problemet?

Benspænd

Hvordan ville man have løst problemet i Sovjetunionen?

BenspændHvordan ville en pædagogløse problemet?

Benspænd

Hvilke løsninger ville fåjer fyret, hvis de blevimplementeret?

Benspænd

Hvordan ville en arkitektløse problemet?

Benspænd

Hvordan vil de løseproblemet i en fjern fremtid?

Benspænd

Hvordan villeen kunstner løse problemet?

Benspænd

Hvordan ville man have løst problemet i Sovjetunionen?

Benspænd
Hvordan ville en pædagog
løse problemet?

Benspænd

Hvilke løsninger ville fåjer fyret, hvis de blevimplementeret?

Benspænd

Hvordan ville en arkitektløse problemet?

Benspænd

Hvordan vil de løseproblemet i en fjern fremtid?

Benspænd

Hvordan ville jeres 

børn løse problemet?

Benspænd

Hvilken løsning ville 

jeres slutbruger 

foreslå?

Benspænd Hvad har andre gjort 

for at løse samme

problem?

Benspænd

Hvordan ville en 

programmør 

løse problemet?

Benspænd

Hvad virker

hver gang?

Benspænd

Hvordan ville 

Napoleon

løse problemet?

Benspænd Hvad ville

robotterne gøre?

Benspænd



Kuvert 1
Empiri og mønstergenkendelse

For at kunne designe løsninger på fremtidens udfordringer skal I 
identificere et mønster i problemerne.

I har derfor fået en række kort med udtalelser fra ledere, medarbejdere 
og eksperter og et koordinatsystem at placere dem i. 

Vælg på skift et kort, læs det op og bliv enige om, hvor det skal 
placeres i koordinatsystemet. 

Kig på jeres koordinatsystem og vælg en gruppe af udtalelser, 
der ligger tæt på hinanden.

Disse udtalelser udgør det Problemfelt, I skal arbejde videre med i 
næste kuvert.

Lad koordinatsystemet ligge synligt på bordet, når I går videre til 
Kuvert 2. 
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Kuvert 3
Idégenerering

I skal nu skabe en række idéer til, hvordan man kan løse det problem,
I arbejder med. 

Placér jeres Problemformulering fra Kuvert 2 i feltet herunder. 

Her skal I have jeres fokus, når I finder på idéer.

Vend ét Benspændkort af gangen og find på idéer inspireret af, hvad 
der står på det. 

Find hver på én idé inden for kortets ramme. 

Skriv idéerne ned på post-its. Èn idé på hver seddel. 

Præsenter ideerne for hinanden og placer dem i cirklen ud for det 
emne, de hører under. 

Vend næste Benspændskort og gentag processen. I skal nå igennem 
så mange Benspænd som muligt.

OBS: I skal ikke placere nogen kort i feltet Fokus endnu. 

Det hører til Kuvert 4! 
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Fokus
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arbejdsgange
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Hvordan ville jeres 
børn løse problemet?

Benspænd

Hvilken løsning ville 
jeres slutbruger 

foreslå?

Benspænd

Hvad har andre gjort 
for at løse samme

problem?

Benspænd

Hvordan ville en 
programmør 

løse problemet?

Benspænd

Hvad virker
hver gang?

Benspænd

Hvordan ville 
Napoleon

løse problemet?

Benspænd

Hvad ville
robotterne gøre?

Benspænd



Hvordan ville
en kunstner løse 

problemet?

Benspænd

Hvordan ville man have 
løst problemet i 
Sovjetunionen?

Benspænd

Hvordan ville en 
pædagog

løse problemet?

Benspænd

Hvilke løsninger ville få
jer fyret, hvis de blev

implementeret?

Benspænd

Hvordan ville en arkitekt
løse problemet?

Benspænd

Hvordan vil de løse
problemet i en 
fjern fremtid?

Benspænd


