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Det ubekvemme og uvelkomne

…vi vil jo gerne det skal gå godt - så vi planlægger

Faseinddeling

Øjebliks-kompetencer

Design-kompetencer



Det ubekvemme og uvelkomne

Faseinddeling

“Facilitering er ikke først og fremmest en plan, der skal forfølges, og hvor 
øjebliksfacilitering bliver til et spørgsmål om at reducere, minimere eller eliminere 
forstyrrelser af planens udfoldelse. Facilitering er først og fremmest at have 
opmærksomheden rettet mod det planlagte, det skabte og det opståede og løbende 
forfølge samspillet mellem disse tre værdier, og hvorledes de tilsammen kan skabe 
bedst mulig virkning for det, I er sammen om”



Overblikket

Forløbs-design

Begivenheds-design

Øjebliks-facilitering

Organisatorisk ramme

Ærindet



To paradokser i facilitering

1)Du skal være oven på, foran og til stede - på samme tid

2)Du er forpligtet til et design - og du er forpligtet til at vige fra det, 
hvis ikke det holder

Begge paradokser kalder på behov for øjebliksfacilitering - i en bred 
forstand



Fra “design” til “øjeblik”
- Forudsigeligheden	er	udfordret	
- Du	kan	ikke	ikke-gøre	noget	
- De	klassiske	(design)kompetencer	kan	ikke	appliceres

- AKTIVERENDE	UBALANCER	
- TILSKYNDELSER	
- LOYALITETER	PÅ	SPIL	
- AT	TRÆFFE	ET	VALG	
- ØJEBLIKS-KOMPETENCER	
- STRATEGIER	
- COWBOY-TRICKS



Øjebliksfacilitering er “en situation”

“En	situation	er	en	ubalance,	
der	gør	opmærksom	på	sig	selv”

Klaus	Bakdal,	frit	efter	John	Dewey



Aktiverende ubalancer

- Når	du	mærker,	sanser	eller	erkender,	at	noget	er	skævt.	

- Ubalancen	er	et	misforhold	mellem	noget	og	noget	andet;	det	
aftalte	vs	det	realisere,	det	forventede	vs	det	hændte	osv.	

- Husk:	den	aktiverende	ubalance	opstår	i	dit	eget	indre	system	-	
det	er	ikke	nødvendigvis	et	udtryk	for	en	ydre	ubalance.	



Tilskyndelser

- Tilskyndelse:	Det,	du	skynder	dig	til.	

- Det	du	“kommer	til”	at	gøre	er	ikke	nødvendigvis	det	situationen	
har	brug	for.	

- Dine	tilskyndelser	sigter	mod	at	balancere	det	ubalancerede	i	dig,	
ikke	nødvendigvis	i	situationen.



Loyaliteter på spil

Programmet	skal	
holdes

Gå	med	det,	der	
hænder

Ikke	tabe	
autoriteten

Holde	den		
gode	tone

Være	en	succes

Undgå	
konflikter

Forelsket	i		
eget	design

Gå	med	formålet		
(ikke	programmet)

Foto:	Paolo	Aguilar,	unsplash.com

http://unsplash.com


Loyaliteter på spil
…også hos deltagerne

Når	Trine	og	Rikke	skal	gå	
allerede	efter	30	minutter,	
hvad	er	de	så	loyale	overfor?

Når	Jørgen	afbryder	-	igen	-	
hvad	er	han	så	loyal	

overfor?
Når	Lone	ser	ned	i	telefonen,	
hvad	er	hun	så	loyal	overfor?

Når	Henrik	gør	noget	andet	
end	det	aftalte,	hvad	er	han	

så	loyal	overfor?

Foto:	Jessica	Sysengrath,	unsplash.com

Og	når	det	hele	
	lægges	sammen: 

HVAD	SKAL	DU	VÆRE	LOYAL	
OVERFOR?

http://unsplash.com


At træffe et valg
Du	kan	ikke	træffe	DET	rigtige	valg,	men	du	skal	
træffe	ET	valg	

Lyt,	se,	mærk,	tøjl	dine	tilskyndelse	-	og	gå	efter	
det	bedst	tænkelige	valg	

Det	bedst	tænkelige	er	-	i	første	omgang	-	oftest	
kun	let	indgribende:	

- Vind	lidt	tid	(ud	over	sekundet)	
- Gentag	det	hændte	
- Forklar	den	umiddelbare	situation	
- Peg	på	det	aftalte



Øjebliks-kompetencer

1)	Forstå	hvad	du	forstår	ved	øjebliks-facilitering	
2)	Kend	dine	tilskyndelser	og	loyaliteter	
3)	Accepter	situationen	som	den	er	
4)	Stå	sikkert	i	bevægeligheden	
5)	Hav	et	bredt	repertoire	(mange	potentielle	loyaliteter)	
6)	Foretag	en	situationsanalyse	(at	se	efter	loyaliteter)	
7)	Træf	et	valg	(at	gribe	den	bedst	tænkelige	loyalitet)



12 strategier

1) Det	ignorerende	(Det	ene)	

2) Det	fastholdende	(Det	ene,	ikke	det	andet)	

3) Det	bestemmende	(Det	ene	eller	det	andet)	

4) Det	undersøgende	(Det	ene	eller	det	andet?)	

5) Det	brobyggende	(det	ene	via	det	andet)	

6) Det	succesive	(Det	ene	først,	dernæst	det	andet)



12 strategier

7)	Det	integrative	(det	ene	og	det	andet	i	sammenhæng)	

8)	Det	inkluderende	(Det	ene	og	det	andet	forenet)	

9)	Det	forskydende	(det	ene	her,	det	andet	der)	

10)	Det	udvidende	(det	ene,	det	andet	og	noget	tredje)	

11)	Det	transformerende	(noget	tredje,	ikke	det	en	eller	andet)	

12)	Det	eksemplariske	(det	ene	er	allerede	det	andet)



Tips og tricks

I	tavsheden,	mellemrummet	og	det	ufuldstændig,	får	du	ofte	hjælp	

Situations-beskrivelsen	(det,	der	sker,	er…)	

Transparens	(jeg	oplever	lige	nu…)	

Ristnings-strategien		

Joker-strategien	(den	ekstra	kategori)	

GEM	PÅ	KORT	I	LOMMEN	AF	DET,	DER	VIRKER	



Bog og kurser
Det	vundne	sekund	(bog):	

https://dpf.dk/produkt/det-vundne-sekund/	

Øjebliksfacilitering	(et-dages	kursus):	

https://promentum.dk/uddannelse/oejebliksfacilitering/	

Kontakt	for	diverse	tilpassede	varianter:	

klaus@bakdal.dk	

3146	4611

https://dpf.dk/produkt/det-vundne-sekund/
https://promentum.dk/uddannelse/oejebliksfacilitering/
mailto:klaus@bakdal.dk

