Værktøj: Nulstil hierarkiet
Følgende øvelser stammer fra Ungdomsringens arbejde med samskabelsesprocesser. De klæder
dig på til at nulstille hierarkiet og indgå på lige fod med de øvrige deltagere i en samskabelsesproces.
Ofte kan man retfærdiggøre, at man kan gøre det hele selv meget hurtigere og meget
bedre. Men når man som professionel skal samskabe, skal man turde give slip på styringen. For mange professionelle er det at styre en proces en vigtig værdi i arbejdet, og det
kan være en udfordring, når man skal samskabe.

Øvelse 1: Find en ting på stedet
Varighed: 60 min
Deltagere: op til 20 personer
Sådan gør du:
•
•
•

Bed alle deltagere om at finde en ting på stedet
Bed deltagerne om at finde karaktertræk ved tingen, fx kreativ, venlig, bestemt...
Lad derefter deltagerne fortælle om sig selv ud fra denne tings karaktertræk.

Ved denne præsentations form oplever man, at deltagerne får fortalt mange ting om sig
selv, som de aldrig ville have fortalt under en normal ’bordet rundt’ præsentation

Øvelse 2: ID-kort
Varighed: ca. 30 min
Deltagere: op til 20 personer
Deltagerne præsenterer sig selv på en anderledes måde; ud fra et ID-kort.

Forberedelse
Lav et ID-kort af et A4-papir til deltagerne som indeholder linjer med plads til:
•
•
•

navn og arbejdsplads/rolle
favoritmusik
favoritfilm
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•
•
•

favoritsport
favoritdrik
andet…

Lav desuden plads på papiret til rammer med plads til:
•
•

at tegne et selvportræt
at skrive et motto.

Medbring modellervoks i forskellige farver.

Sådan gør du
•
•
•
•
•
•

Informér deltagerne om, at de skal præsentere sig selv på en anderledes måde
overfor de andre deltagere ved hjælp af ID-kortet
Udlevér det tomme ID-kort og skriveredskab til alle deltagerne
Stil modellervoks frem i forskellige farver på bordet
Bed alle deltagerne om at udfylde deres ID-kort på 5 minutter
Bed deltagerne udforme en figur af modellervoks
Bed deltagerne om at præsentere sig selv ud fra deres ID-kort og figur.
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