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CLIPS MODEL & KORT-MÅTTE
ALLE LAG - DIAGNOSTISK METODE
Hovedmålet med denne metode er at bruge kort-måtten til at lære om CLIPS modellen og stille den til
rådighed for et gruppeprojekt. Måtten er en plastdug med et tryk af CLIPS modellen og fungerer som en
symbolsk repræsentation af det projekt, der skal arbejdes med. Placeret på jorden får den styrke og identitet.
Denne repræsentation tilskynder til leg og deltagelse gennem andre symbolske elementer som sten, frø,
grene, blade osv., der allerede er på stedet. Det skaber et rum med dyb forbindelse mellem deltagerne og
deres fælles projekt, og med facilitatorerne. Her præsenterer vi én måde at bruge måtten på - der kan være
mange andre; den måde, som hver CLIPS-facilitator eller gruppe finder passende, er velkommen.

Mål og delmål

Tid

At få kendskab til CLIPS modellen og
sammenhængen mellem lagene
At bruge modellen til at få syn for projektets
styrker og udviklingspotentiale.

2-3 timer

Materialer og forberedelse

Målgruppe

CLIPS kortmåtte

Grupper og trænere

Kort med navnet på hvert af de 5 lag (printet
eller skrevet på papir)
Skrivere
Sakse og billedmagasiner
CLIPS måtter printet på A3 (eller større) papir, 1
or 2 (for en sikkerheds skyld)
Blanke kort (eller sticky notes) hvide og farvede:

Antal deltagere

til spørgsmål og til brandvarme emner
(farvede)
En samling små sten (mindst 50 stykker): Det

Min. 12 – max. 30

som er solidt i projektet
Små tørre grene, omkring 50: Det som ikke
fungerer
Farvede krystaller eller frø, 30-40 stykker: den
kreative proces
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Varighed

15'
20-30'
25'
40-60'
15-30'
20'
20'

INTRODUKTION

Aktivitet
INTRODUKTION

RAMME - 15 MINUTTER
INDSAMLING AF INFORMATION

Præsentationsrunde.
Facilitatoren præsenterer modellen med
nøglepunkterne for hvert lag og de mest
fremhævede emner (se CLIPS-guide) med
måtten lagt ud på jorden. Hver facilitator
kan frit vælge at skrive nogle CLIPS-emner
på kort. Forklar, at måtten i dette øjeblik
repræsenterer hjemstedet for det fælles
projekt.

KLARGØRING AF MÅTTEN

UDFORSKNING AF MÅTTEN

PAUSE

TAKNEMMELIGHED OG
PÅSKØNNELSE
AFRUNDING

INDSAMLING AF INFORMATION
INSTRUKTION 1 - KOLLEKTIVT EJERSKAB
- 15-20 MINUTTER
Gruppen opfordres til at tage "ejerskab til måtten" ved
at sætte ord, billeder og tegninger på, der
repræsenterer det kollektive projekt, som har bragt
dem sammen.

TIP TIL FACILITATOR: DETTE TRIN ANVENDES KUN
TIL "INKUBATIONS-PROCESSER". HVIS DET ER EN
INTRO TIL CLIPS MODELLEN SPRINGES DETTE TRIN
OVER

INSTRUKTION 3 - PLACERING AF
MÅTTEN
5 MINUTTER
Alle lægger deres spørgsmål og varme emner på det
sted på måtten, de finder passende (der er ingen
grund til at diskutere placeringen, da der ikke er
noget "rigtigt eller forkert sted"), og der gives tid til at
læse, gøre observationer og se hvad der er kommet
op.

INSTRUKTION 2INDIVIDUELT ARBEJDE - 5-10
MINUTTER
Hver person har 5-10 minutter til at nedskrive
spørgsmål om projektet eller processen.
De "varme" emner som spørgsmålene strejfer kan
skrives på farvede kort.

INSTRUKTION 4 - OPSUMMERING
5 MINUTTER
Med facilitators hjælp og med gruppens samtykke ser
vi om der er emner der går igen, eller overlapper
hinanden, og samler dem i klynger på måtten.
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UDFORSKNING AF MÅTTEN
INSTRUKTION 1 - KORTLÆGNING:
PLACERING AF OBJEKTER
10 MINUTTER

INSTRUKTION 2 - UDFORSKNING
40-60 MINUTTER

Facilitatoren forsyner hver deltager med følgende
objekter (mængderne kan variere. Det kan være en
god idé at afprøve hvilke mængder der fungerer
bedst):
5 sten: påskønnelse: deltager ser det
pågældende område som velfungerende i
hans/hendes gruppe
4 grene: borttagning. deltageren er træt af
emnet. Det er noget som han/hun ikke bryder
sig om længere.
3 krystaller: ny proces, Indikerer at deltageren
gerne vil gennemgå en forandring på dette
område, og at hun/han har energi og kreativitet
til at begynde processen.
Derefter får deltagerne god tid til at lægge sten,
grene og krystaller på de forskellige emner på
måtten, og gå rundt, observere, måske stille
spørgsmål til den person, der bragte et bestemt
emne på bane, osv.

Når alle elementer er placeret, samler facilitatoren
emnerne med flest grene og krystaller. 1 eller 2
emner for hvert lag.
TIP TIL FACILITATOR : antallet af emner afhænger
af den tid der er til rådighed, og antallet af
deltagere. I en session på 2½ time og en
gruppestørrelse på 10-12 deltagere, kan du vælge 5
eller 6 emner, der hver får 8-10 minutters
gennemgang.

Tjek om der er et emne der skiller sig ud. I så fald
kan du vælge at give mere tid til emnet og
behandle det mere indgående. Det kan også være
at der er mange objekter placeret i et bestemt lag det kan indikere, at der er meget på færde i det lag.
Giv plads til udveksling om det udvalgte emne, lyt
til forskellige stemmer og informér om metoder og
værktøjer, der kan understøtte processen.

ERFARINGSHØST & AFRUNDING
INSTRUKTION 2 - SAMMENFOLDNING AF MÅTTEN
OG AFRUNDING - 20 MINUTTER

INSTRUKTION 1 - PÅSKØNNELSE OG
TAKNEMMELIGHED (VALGFRIT) - 20
MINUTTER
Valgfrit, men værdifuldt for en gruppe i "udrugnings-fasen"

I små grupper (3 eller 4) vælger deltagerne de
emner der har samlet flest sten og forbereder en
kreativ præsentation til fællessamlingen: rollespil,
kollektiv skulptur, digt, sang osv.

Saml informationen på CLIPS-måtten: noter inputtet
(sten, krystaller, grene) og kig efter en bestemt
rækkefølge af prioriteter (ud fra gruppens input).
Gruppen tager denne information med hjem til at
arbejde videre med.
Afslutningsrunde: hvad tager jeg med mig herfra, som
jeg kan bruge personligt eller i projektet?
Fejring (musik, dans, leg osv.)
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DETALJERET BESKRIVELSE OG INSTRUKTIONER
Arbejdet med kort-måtten er brugbart både for grupper i "udrugnings-fasen" af projektet og som en
introduktion af CLIPS-modellen for facilitatorer.
Det er vigtigt at metoden tilpasses til den gruppe, der arbejdes med - både processen og arbejdsformen kan
varieres.
Det er vigtigt at facilitatoren kender og er fortrolig med CLIPS-modellen, for at han/hun kan styre sessionen
med sikkerhed og lethed.
Kort-måtten er et symbolsk og konceptuelt spil. Det er vigtig at forstå hvordan spillet bruges, og virker, i kraft
af symbolerne.
Husk at formidle relevant information om hvert lag til den gruppe der arbejdes med.
Hvis gruppen er undervejs med et fælles projekt, vil måtten repræsentere projektet.
Hvis der er tale om en introduktion til CLIPS-modellen, repræsenterer måtten kun modellen og de tilhørende
begreber og metoder.
Deltagere forventes at repræsentere deres projekt med en legende tilgang, med plads til tvivl,
vanskeligheder, glæde
TIP TIL FACILITATOR: VÆR KREATIV OG MEDBRING ET BREDT UDVALG AF MATERIALER. SE DIG
OMKRING PÅ LOKALITETEN EFTER ANDRE MATERIALER SOM KUNNE FUNGERE SOM GODE
SYMBOLER I SPILLET.
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TRAFIKLYSET
CLIPS LAG: INDIVIDUELT, INTENTION, FÆLLESSKAB, PRAKSIS

Alle grupper har brug for at sætte grænser på en gennemskuelig måde, så både nye og gamle
medlemmer/beboere har mulighed for at begå sig gnidningsfrit inden for fællesskabets rammer.
Spørgsmål: Hvad kræves der af hvert medlem? Hvad forventes der? Hvad er muligt?
Denne øvelse stiller skarpt på disse aspekter, så fællesskabets rammer er tydelige.

Tidsforbrug

Mål og delmål
Formålet med denne metode er at:
finde ud af hvad der KRÆVES; FORVENTES og
UNDERSTØTTES i et fællesskab.
sætte tydelige grænser vedrørende forpligtelser over
for gruppen.

Omkring 75 minutter.

Materialer & forberedelse

Målgruppe
Fællesskaber og grupper med en fælles
opgave. Især brugbar i en opstartsfase.

Flipover-papir
Tuscher
Post-it sedler
Gerne et TRAFIKLYS tegnet på flipoverpapir, med farver til at illustrere forklaringen
Borde og stole til World Cafe

Antal deltagere
Minimum 4 (mindre pionér-gruppe) – maks. 40.
Metoden vil variere afhængig af gruppens
størrelse.
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Varighed

5´
10´
25´
25´
5´

INTRODUKTION

Aktivitet
INTRODUKTION – FORKLARING

PRÆSENTATION

FORKLARING
(5 MINUTTER)

AF TRAFIKLYSET

GRUPPEARBEJDE:
RØD - GUL - GRØN
PLENUM:
AT DEFINERE VORES TRAFIKLYS

AFRUNDING

Når en gruppe dannes, og især når nye medlemmer skal
tiltrækkes, er det afgørende, at det står klart, hvad gruppens
medlemmer SKAL bidrage med, hvad de FORVENTES at
bidrage med, samt hvad der kan MULIGGØRES indenfor
projektets rammer.
Det er vigtigt, at disse aspekter bliver diskuteret, klarlagt og
beskrevet. Det vil gøre gruppen mere gennemsigtig for
medlemmerne selv og overfor hvem gruppen i øvrigt har
brug for at præsentere sig for.
Det kan alt sammen arbejdes igennem ved hjælp af denne
model, som vi kalder 'Trafiklyset'.

TRAFIKLYSET
INSTRUKTION 1 - INTRODUKTION
(1O MINUTTER)
Trafiklyset opererer som arbejdsmodel med tre farver:
Rød - Gul - Grøn (vis på flipover)
DET RØDE FELT
Dét alle SKAL bidrage med til fællesskabet.
Det der kræves som minimum af alle medlemmer, for at
kunne være del af fællesskabet. Det kunne typisk være:
- deltagelse i madlavnings-turnus, for at bofællesskabets
fællesspisningsordning kan fungere
- rengøringsopgaver i fællesområderne
- deltagelse i fælles arbejdsdage
- deltagelse i møder, som regnes for nødvendige for den
pågældende gruppe.

Det bør stå klart for alle, hvad der hører hjemme i det RØDE
FELT. Dette afgøres i en fælles proces og skal ikke stå til
diskussion mellem enkeltindivider. Alle bør være klar over
hvad der skal bidrages med som deltager i fællesskabet eller
projektet - hvad man er enige om er 'rammen'.

DET GULE FELT
Hvad der FORVENTES fra alle. Selvom der ikke er nogen
direkte sanktioner, som der kunne være det i det røde felt,
såfremt du ikke lever op til fællesskabets forpligtelser, er der
ofte mange forventninger forbundet med at være medlem af
et fællesskab.

Som sådan kan det GULE felt være meget sværere at navigere
i end det mere klare RØDE felt, da forventningerne kan være
forskellige, og mennesker har forskellig vis at håndtere det på,
når de reagerer på forventninger til dem selv og til/fra andre

Hvad der synes at være i det RØDE felt for nogle, kan være i
den GULE kategori for andre. Derfor skal det RØDE felt
tydeligt vedtages og forklares.

Et eksempel: Det kan være et krav, dvs. besluttet i det RØDE
felt, at man er med i en madlavningsturnus hver sjette uge.
Men der er ikke noget krav om, at man deltager i de fælles
middage. Der kan være en forventning om, at man deltager.
Man mærker måske den forventning, hvis det ofte bemærkes,
at man ikke er der. Og ved at beboere, der deltager i alle
fælles middage, synes at opnå en højere status end de folk,
der foretrækker at spise hjemme.

Beslutninger, der træffes om det RØDE felt, noteres ofte i
vedtægter, kontrakter, grundlæggende principper osv.
Det røde felt er ofte organiseret i en synlig plan - hvem der
skal gøre hvad og hvornår, og hvem der er ansvarlig for at
organisere det. Derfor har det RØDE felt også at gøre med
STRUKTUR-laget af CLIPS.

Der kan være en forventning om, at alle voksne deltager i 1-2
arbejdsgrupper efter interesse (fælles faciliteter/havegruppe
/dyrehold/ økonomigruppe osv.). Men man vil ikke ligefrem
blive udelukket i henhold til vedtægterne, hvis man undlader
at engagere sig. Den GULE fornemmelse handler mere om
social kontrol end om vedtægtsbestemte krav.

For at undgå at skulle agere 'politibetjent' over for sine
naboer, skal man være forsigtig med at stille for mange krav
i det RØDE felt. Men hvis kravene virker meningsfulde og er
tydelige og lette at gå til, bliver de ikke set som pligter/krav,
men simpelthen en naturlig del af fællesskabskulturen.

Medlemmer vil typisk bidrage med ret forskellige niveauer af
energi til fællesskabets opgaver, da alle ikke er i samme fase i
livet, har lige meget tid, de nødvendige færdigheder eller en
oprindelig interesse for opgaverne. Forventningerne i det
GULE felt kan således accepteres og tilpasses personligt.
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Livet i et fællesskab handler om at sikre trivsel og balance
mellem individet og fællesskabet. Det gælder om at
mindske konflikter og give plads til forskellighed. At være
bevidst om, at spørgsmål omkring krav, frihed, status og
privilegier er en iboende del af vores fælles liv.
Det GULE felt er karakteriseret ved enten åbenlyse
forventninger og processer omkring disse - eller noget, der
kan synes at være usagt og skjult og derfor potentielt
risikabelt og konfliktskabende.
DET GRØNNE FELT
Det GRØNNE felt er mulighedernes felt. Hvad der ikke
KRÆVES i det RØDE felt, eller FORVENTES i det GULE felt,
kan MULIGGØRES i det GRØNNE felt.

Det handler om, hvor åbent og modtageligt fællesskabet er
over for det uventede, for innovation og nye ideer. Hvordan
kan gruppen styrke fokus på muligheder snarere end på
begrænsninger? Hvordan kan den enkelte glæde sig over,
eller i hvert fald acceptere, hvad andre kan gøre for, med
og i fællesskabet - som måske er forskelligt fra ens egne
ambitioner og drømme? Men som fællesskabet kan gøre
muligt. Hvordan kan vi skabe fællesskaber, der er villige til
at bestyrke og støtte ideer, der kan slå rod, selv når kun en
enkelt person eller en mindre gruppe er engagerede i det.
Strukturelt kan dette synliggøres i det årlige budget, hvor
der kan afsættes et beløb til nye ideer, afprøvning og
innovation - ting der endnu ikke er tænkt på, eller fremlagt.

FACILITATOR-TIP:
Brug gerne dine egne eksempler fra livet i et
bofællesskab, når du faciliterer øvelsen med en gruppe.
Det hjælper ofte at høre, hvordan andre har gjort, og
hvordan trafiklyset kan ændre sig over tid. F.eks. fra at
have mange ting i det RØDE felt i starten, til at overgå til
et mere afslappet fokus i det GULE felt, når fælleskulturen
udvikler sig og modnes.

INSTRUKTION 3 - GRUPPEARBEJDE
(20 MINUTTER)
Der er flere måder at arbejde med trafiklyset på:
A) Hæng tre flipover-ark op, med de tre farver.
Bed deltagerne om at gå til det ark, der tiltrækker dem mest,
men sørg for, at der står nogen ved hvert af de tre ark.
Bed deltagerne om at arbejde med, hvordan de opfatter
dette område i det specifikke projekt. Hvordan skal det
italesættes, håndteres og integreres i de fælles strukturer?
Du kan starte med at lade deltagerne sætte post-it sedler op
hver for sig, og så diskutere forslagene sammen i gruppen.
B) Arrangér en 'World Cafe'-session.
Bed tre af deltagerne om at være værter ved hver sit bord og
invitér de øvrige deltagere til at gå fra bord til bord og
opholde sig omkring 6 minutter på hver 'station'.
Hver vært fremlægger så bagefter det kollektive input.
C) Giv hver gruppe på 4-5 personer et ark at udfylde, med
trafiklyset og nogle nøgleord om hvert af de tre felter.
Uanset hvad du vælger, skal du informere de små grupper
om, at dette er et forberedende trin til det virkelige arbejde:
At definere trafiklyset, så det passer til DERES projekt.

INSTRUKTION 4 - DEFINÉR ET TRAFIKLYS
(20 MINUTTER)
Resultaterne fra gruppearbejdet bringes nu til plenum - alt
efter, hvilken metode der valgtes til instruktion 3).
Tjek her, om gruppen allerede på nuværende tidspunkt kan
blive enige om de mest indlysende elementer i projektets
RØDE felt.
Tjek hvordan de GULE og de GRØNNE felter tager form og
arrangér en opfølgningsproces efter en måneds tid - eller råd
gruppen til at fortsætte deres egen proces, hvis de har input
nok at arbejde med.

INSTRUKTION 5 - AFRUNDING
(5 MINUTTER)
Hold en check-ud runde og spørg ind til, om Trafiklyset nu
opleves etableret i gruppen som et værktøj og en fælles
reference, man kan skele til, i rammesætningen af
fællesskabet. Lyt til, om øvelsen har været brugbar.
Få noteret de næste trin i processen på et flipover-ark og
skab klarhed over, hvem der går videre med hvad, hvornår.

clips.gen-europe.org

We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.

CLIPS
METHODS

TRAFIKLYSET
FACILITATOR-TIP:
Det er vigtigt, at gruppen afslutter processen med en følelse af at have opnået noget, at have rykket sig.
Yes, vi gjorde det! Vi tog det næste skridt henimod at definere, hvordan vores fælles kultur skal se ud.
Vi ved nu mere om, hvad vi står for som gruppe, og hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer.
Som sådan kan Trafiklys-øvelsen laves med en mindre pionér-gruppe, med henblik på at definere, hvad nye
medlemmer går ind til, og hvad de kan påvirke. Som sådan giver trafiklyset også en indikation af
INKLUSION og EKSKLUSION - hvem der vil føle sig tiltrukket af dette projekt eller ej.

RELATION TIL CLIPS MODELLEN
I CLIPS kan vi bruge Trafiklys-øvelsen til at arbejde med
både projektets INTENTION, hvordan man udformer
FÆLLESSKABSKULTUREN og STRUKTUR-niveauet - hvad
der lægges i fællesskabets strukturer som KRAV (RØDT
felt) og hvordan der sanktioneres, hvis disse krav ikke
respekteres.
På PRAKSIS-niveau er det let at spore øvelsens aftryk i,
hvordan projektet præsenteres for nye medlemmer
- de aktiviteter, som et fællesskab står for sammen,
siger meget om intentionen og strukturerne bag hele
projektet.
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ORGANISATORISK TREKANT
LAG: STRUKTUR
Den organisatoriske trekant kan bruges på mange måder og på mange forskellige
anvendelsesområder. Her foreslås det som et værktøj til at kontrollere projektets status på et
bestemt tidspunkt. Det er en sociometrisk metode, og den kan bruges som et værktøj til feedback,
som et undersøgelsesværktøj og frem for alt til at lære om samspillet mellem forskellige elementer
og processer i et fælles projekt.

Mål & delmål

Tid

En dybere forståelse af processerne i givent fælles
projekt.
En metode til at skabe balance i gruppeprocesser.

Fra 1 til 2 timer afhængigt af antallet
af deltagere.

Materialer og Forberedelse

Målgruppe
Grupper og trænere

Malertape til at markere en trekant på gulvet
Papirer
Spritpenne
Et objekt, der symboliserer projektet - en tegning
eller et foto kan bruges, hvis der ikke er et
passende objekt.

Antal deltagere
Min. 8 – max. 25, eller flere hvis der er tid nok til
rådighed.
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Varighed

20'
20'
5'
20'
40-60'

INTRODUKTION

Aktivitet
INTRODUKTION

RAMMERNE
(20 MINUTTER)

TRIN 1-UDFORSKNING AF
TREKANTEN

Facilitatoren har afsat en trekant på gulvet med
malertapen med de 3 emner skrevet på papir.
Inviter gruppen til at vælge et objekt, der symboliserer
det fælles projekt.

TRIN 2

TRIN 3- BALANCE I DET FÆLLES
PROJEKT

Introduktion til trekanten: person, proces, resultater.
Personen:
Rummet for relationer, (egen)omsorg, gensidig støtte.

ERFARINGSHØST

Processer:
Opmærksomhed på forskellige nødvendige processer.
Aftaler, beslutninger, styring, ledelse osv.
Resultater:
Opgaver, formål eller mission, projekter, dagsorden osv.
Linjen mellem det personlige og gruppe-processerne:
Det er området for gruppens samhørighed, opbygning af
fællesskabet, kommunikation.
Linjen mellem processer og resultater: Det er
strukturenes område
Linjen mellem det personlige og resultaterne: Det er den
fælles hensigt. .

ORGANISATORISK TREKANT
TRIN 1 - UDFORSK TREKANTEN
(20 MINUTTER)

TRIN 2 - FORSTÅ TREKANTEN
(5 MINUTTER)

Facilitatoren beder deltagerne om at betragte deres position i
gruppen. De opfordres til at gå rundt i stilhed, udforske de
forskellige positioner og føle, hvad hver position kommunikerer:
spænding, lethed, nervøsitet, enhver indsigt.
De stopper hver især op, når de har fundet deres plads.
Når alle deltagere står stille, vil facilitatoren invitere forskellige
stemmer fra gruppen til at udtrykke, hvor de er landet, og
hvordan han eller hun føler sig tilpas dér.

Facilitatoren forklarer hvorfor det er vigtigt, at et fælles
projekt befinder sig i "midten" af trekanten og afbalancerer
det personlige, processerne og resultaterne.
At forstå samspillet mellem disse elementer er nøglen i et
fælles projekt. Det er vigtigt, fordi det kan løsne spændingen
i de polariseringer, der opstår automatisk og kan give
konfrontationer mellem:
- personen og den kollektive proces
- gruppeprocessen og behovet for resultater
- resultaterne og omsorg for personen
Disse polariseringer vil ikke blive opløst, men de må
integreres i en fælles ramme, da de er lige vigtige dele i
ethvert fælles projekt.
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ORGANISATORISK TREKANT
TRIN 3 - BALANCEN I DET FÆLLES
PROJEKT
(20 MINUTTER)

TRIN 4 - ERFARINGSHØST
(40-60 MINUTTER)

Deltagerne grupperes efter affinitet udtrykt ved positionen i
trekanten: person-orienteret, resultat-orienteret eller procesorienteret. Hver af disse 3 grupper placerer fortløbende objektet,
der symboliserer projektet, inde i trekanten. De bliver bedt om at
udtrykke, hvorfor de vælger den placering, og hvad det betyder?
Hvorfor valgte de denne placering?
De vil derefter kigge efter gennemsnitsplaceringen mellem de 3
valgte positioner. Dette hjælper dem med at se, hvor det fælles
projekt befinder sig.

Der er tid og rum til at hver deltager kan at udtrykke sig
i en dele-runde.
Denne metode giver undertiden nye oplysninger, og det
er interessant at runde af med at dele hvad nyt der er
lært.
"Høst"-værktøjet vil blive brugt i løbet af denne runde:
Hver deltager opfordres til at reflektere over 5 spørgsmål,
og dele deres overvejelser.
- Ting, jeg vil have med mig (rygsæk)
- Ting, jeg hellere vil brænde i et bål
- Ting, jeg skal tænke nærmere over
- Ting, jeg vil tage mig af
- Ting, jeg vil gøre.

Diagram over trekanten
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SOCIOMETRI
Struktur
Sociometri bruges ofte i beslutningsprocessen for at få et klart billede af den aktuelle situation for
enkeltpersoner i fællesskabet. Det kan understøtte beslutningsprocessen og ses således som en del af
strukturlaget. I stedet for at give en stemme, der er enten "Ja" eller "Nej", signalerer folk deres position
gennem en position i rummet. Dette viser nuancerne meget bedre.
Med dette kort viser vi hvordan vi med dette værktøj kan undersøge gruppens ønsker og personlige
præferencer på forskellige måder.

Mål og delmål

Tidsforbrug

At visualisere placeringen af folk i gruppen.
At overvinde den skarpe adskillelse mellem "enig" og
"uenig" og give folk en chance for at vise deres
standpunkt.

Fra 5 til 45 minutter.

Materialer og forberedelse
Tilstrækkeligt med plads til at folk kan bevæge sig
rundt og vælge deres position
Det kan give mening at have tre symboler som
markerer

Målgruppe
Enhver gruppe som skal træffe beslutninger
i fællesskab eller gerne vil opnå større
klarhed over, hvor medlemmerne står mht.
et givent emne.

“100% JA”
“Usikker” og
“100% NEJ”

Antal deltagere
Minimum 5 og op til 300.
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Varighed

5´
SÅ LÆNGE
SOM
NØDVENDIGT

5´

INTRODUKTION

Aktivitet
INTRODUKTION – FORKLARING AF
ØVELSEN

STIL SPØRGSMÅL OG BED FOLK OM
AT PLACERE SIG I RUMMET FOR AT
TILKENDEGIVE DERES
STANDPUNKT.

AFRUNDING

RORKLARING- 5 MINUTTER

Sociometri er et letanvendeligt og vigtigt værktøj, ikke alene
til at træffe fælles beslutninger. Det rækker udover en
almindelig afstemning, da der er mulighed for at placere sig
mellem entydig enighed eller uenighed. Metoden synliggør
hvor gruppen står som helhed, og gør det hørbart, hvad
grundlaget for de forskellige holdninger kunne være.
Muligheden for at bevæge sig i rummet gør det nemmere
at være fleksibel i sin holdning.

SOCIOMETRI
VERSION 1 - HÅNDTERING AF FORSLAG
DER ER TIL BESLUTNING
Vi definerer to positioner i rummet - den ene står
for 100% JA og kan være markeret med en
farverig pude (eller med en stol eller en væg),
mens den anden position på den modsatte side
står for et 100% NEJ til spørgsmålet, markeret
med en anden pude (eller stol eller stykke papir
eller simpelthen den modsatte væg). For at gøre
det lidt nemmere at finde en position, vælger vi
et tredje punkt midt imellem de to punkter, som
indikerer et standpunkt, der hverken er for eller
imod.
Formulér et forslag
Bed deltagerne om at placere sig i rummet alt efter
hvor enige de er i forslagets indhold. Bed dem om at
gå til positionen 100% ja hvis der er overbevist om at
det rigtigt for dem, og ellers vælge deres standpunkt
mellem yderpunkterne hvis de hælder i én retning
men ikke er klart for eller imod.
Giv folk tid til at finde deres standpunkt.
Bed stemmer fra forskellige steder på den
sociometriske skala om at forklare hvorfor de valgt
netop den placering. Det anbefales at der gives plads
til stemmer fra begge yderpunkter og fra midtpunktet, og at lytte godt efter hvad der bliver sagt, så
det bliver nemmere at forstå hvad der forhindrer folk
i at kunne samtykke i et forslag.
Det sker ofte at kommentarerne fra de forskellige
positioner fører til nye spørgsmål eller forslag, som
hjælper til at gå i dybden med vigtige aspekter af
forslaget. Efter at argumenterne er hørt kan der
opstå nye spørgsmål som inkluderer de nye
argumenter, fx. “Hvordan ville dit standpunkt ændre
sig, hvis vi …. (forslag til at integrere argumentet).”
“Hvor meget betyder …. for dit valg af standpunkt?”

VERSION 2- VISUALISÉR ANDRE
MÅLBARE SVAR.
I stedet for 100% JA eller NEJ, kan andre skalaer
bruges til at visualisere hvad som helst der er
målbart. Afstande, pengesummer til investering eller
bare "stærkere - svagere" afhængigt af hvad der er til
diskussion.
Eksempel: Hvor langt væk fra lokationen xy er du
villig til at flytte?
Hvor stor en sum kan du bidrage med til dette
projekt?
I disse tilfælde kan der sættes post-it sedler med tal
langs med den rumlige skala, så folk kan få et indtryk
af skalaens forløb og størrelse.

VERSION 3 - ALLE DEM SOM...
Anvendt på denne vis er sociometri et værktøj til at
hjælpe folk til at lære hinanden at kende. Gruppen står i
en cirkel og folk stiller spørgsmål der begynder med
"Alle dem som..."
"Alle dem som kan lide at spille guitar går ind i midten“.
Det er en nem måde at få et indtryk af gruppen på.
Stemning kan skifte hvis der stilles spørgsmål af lidt
mere udfordrende karakter: "Alle som gerne vil forelske
sig på den her camp..." eller "Alle som har siddet i
fængsel før .... ".
Brugt med omtanke kan denne type af spørgsmål
munde ud i spændende samtaler, tillid og forbundethed.

VERSION 4 - VISUALISÉR RANGORDENER
MED SOCIOMETRI
At opstille folk på en linje efter en målbar faktor, der er
vigtig for gruppen, som fx. alder, tid der er tilbragt i
gruppen, erfaring med et bestemt emne osv., viser en slags
rangorden i gruppen på et bestemt område.
Det er vigtigt at værdsætte den erfaring, arbejdsbyrde eller
ekspertise, som dette billede viser.

clips.gen-europe.org

We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.

CLIPS
METHODS

SOCIOMETRI
Alternativer med to-dimensionelle skalaer
VERSION 5 - ENTUSIASME, TID OG PENGE

En mere avanceret version kan undertiden hjælpe med at
klargøre, om en gruppe er klar til at løse en planlagt
opgave. Brug sociometri til at måle entusiasme på én akse
af skalaen og ressourcer på den anden.
Instruktion: (Kompas-retningerne er kun eksempler, og kan
erstattes af andre ting.)
Den vestlige væg viser skalaen for den tid ( og/eller penge,
afhængig af det emne der skal illustreres ) du har til
rådighed til en bestemt opgave.
Den sydlige væg viser skalaen for den entusiasme du føler
for opgaven.
Hjørnet mellem den vestlige og sydlige væg er "nulpunktet" for dem som hverken har tid til, eller føler
entusiasme omkring, opgaven
Jo længere du går mod nord, jo mere tid/kapital kan du
investere, og jo længere mod øst, des mere entusiastisk er
du. Find et standpunkt der afspejler den tid og entusiasme
du har at investere.
Projekter kan kun gennemføres når der er tilstrækkelig tid
og entusiasme.

VERSION 6 - RUMMET ER ET KORT
Forestil dig, at dette rum er et kort over din region, dit
land, Europa eller verden, afhængigt af gruppens omfang. I
midten er det sted, vi er nu. (Giv to yderligere
referencepunkter, f.eks. nabobyer, så folk kan få en idé om
kortets skala).
Placer dig selv på det sted, hvor du er født, hvor du bor nu,
hvor du arbejder, hvor du vil realisere dit projekt ... (hvad
der er passende). .

VERSION 7 - AT VISE DYNAMIKKEN I EN
GRUPPE
Sociometri kan også bruges til at synliggøre relationer
mellem undergrupper eller internt i en gruppe. Det er
forholdsvis nemt og ikke specielt udfordrende hvis
undergrupper bliver bedt om at stille sig på en måde der
viser hvilke andre undergrupper de har mere eller mindre
kontakt med.
Det er straks sværere at bede en gruppe om - i stilhed - at
skabe et billede, der viser relationer internt i en gruppe, og
nærhed og afstand mellem gruppemedlemmer.
Det er klart, at kompleksiteten i menneskelige relationer
aldrig virkelig kan vises i et to-dimensionelt billede.
At stille en gruppe denne opgave og så genspejle den
dynamik, der udvikler sig når gruppen forsøger at skabe
billedet, kan være en god indgang til at tale om konflikter,
spændinger og friktioner i en gruppe. Det kan dog let føre
til sårbare eller sprængfarlige situationer, som det kræver
stor ekspertise i facilitering at kunne håndtere.

METODENS OPRINDELSE OG FORBINDELSE TIL CLIPS

Sociometri som metode er udviklet af socialpsykologen Jacob Levi Moreno i 1930'erne. Siden da er den blevet anvendt og
integreret af mange forskellige skoler.
I CLIPS bruges sociometri ofte til at vise hver enkelt persons ståsted i beslutningsprocesser og derigennem få et indtryk af
fællesskabets holdning. Anvendt på denne måde er det et værktøj til at arbejde med "Struktur"-laget i CLIPS.
I de versioner, hvor det bruges til at vise sider af en gruppe, der ikke har været synlige før, kan sociometri ligesåvel fungere
som et værktøj til at styrke fællesskabet med.
Metoden støtter også mennesker i at udtrykke deres mening ved hjælp af kropssprog frem for rationelle argumenter, og får
os til at føle os mere set og hørt. Sociometri kan også hjælpe til at skabe klarhed om en gruppes intention ved at afprøve
tilslutningen til de "officielle" mål og idealer.
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CLIPS LØG
Integrerer alle lag
Denne metode sigter mod at støtte grupper i at udvikle et metaperspektiv på deres gruppe ud fra et CLIPSperspektiv. En typisk situation hvor denne metode anvendes, kunne være første dag på et fællesmøde rettet
mod at nå en dybere forståelse af fællesskabets problematikker.
Dette værktøj hjælper til at vinde fælles basis for gruppen og giver samtidig forståelse for vigtigheden af alle 5
CLIPS-lag.

Mål og delmål

Tidsforbrug

At støtte gruppen i at udvikle et meta-perspektiv på
deres projekter ud fra CLIPS-perspektivet.

4 timer inkl. pause

Materialer og forberedelse

Målgruppe
Grupper, der har et fælles projekt og allerede
har erfaring med at arbejde sammen, og
som ønsker at udvikle et meta-perspektiv på
deres projekt ved hjælp af CLIPS-modellen.

En kreds af stole til hele gruppen og en mindre
kreds (1/5 af stolene i den store kreds) i midten.
Flipover-ark, der visualiserer spørgsmålene til de 5
grupper, se nedenfor (1 ark til hver gruppe).

Antal deltagere
Minimum 15 og maks. 35.
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Varighed

5´
15´
5´
5X30´
10´

INTRODUKTION

Aktivitet
INTRODUKTION

FORKLARING- 2 MINUTTER
KORT INTRODUKTION TIL CLIPS
OG LAGENE I CLIPS
INDDELING I 5 GRUPPER
HVER GRUPPE DELER INDTRYK OG
HYPOTESER OM DET LAG SOM
GRUPPEN ER ANSVARLIG FOR

AFRUNDING I PLENUM

Denne øvelse støtter en gruppe i at udvikle et
metaperspektiv på gruppen ved hjælp af de 5 lag
af CLIPS. Der gives tid til at alle i gruppen kan dele
deres syn på gruppen - fra forskellige perspektiver.
Metoden bruges til at analysere projektet ved
hjælp af et perspektiv formet efter CLIPSmodellen, der er udviklet af konsulenter fra 10
forskellige europæiske lande, der arbejder med
intentionelle fællesskaber

CLIPS LØG
INSTRUKTION 1 - KORT INTRODUKTION
TIL CLIPS - 15 MINUTTER

IINSTRUKTION 2INDDELING I GRUPPER - 5 MINUTTER

CLIPS-modellen er baseret på 5 lag, der er tæt
sammenvævede og alligevel meget specifikke. I
centrum ser vi Individet (lag 1), det grundlæggende
element i enhver menneskelig gruppe; efterfulgt af
den kollektive identitet, Fællesskabet (lag 2), der
forstørrer den individuelle energi der er tilgængelig,
for at nå den fælles Intention (lag 3).

Inddeling i 5 lige store grupper, en gruppe der
fokuserer på hvert lag:
Hvis CLIPS-modellen er visualiseret et synligt
sted, anbefales det at dele gruppen op ved at
første person siger: Individuel, den anden siger:
Fællesskabet, den tredje: Struktur osv. Og den
sjette starter forfra med individ.
(Anden mulighed: folk vælger gruppe efter
interesse).

En klar og velfungerende Struktur (lag 4) er nødvendig for at
gruppen kan samarbejde effektivt og gøre det arbejde,
Praksis (lag 5), der materialiserer Intentionen og gør den
synlig for verden.
Læs CLIPS vejledningen for en mere grundig introduktion.

INSTRUKTION 3 - LØG-DISKUSSION - 5 X 30'
Grupperne skiftes til at bruge stolene i midten. Hver gruppe har 30 minutter til at dele deres indtryk og antagelser
om fællesskabet i en lille gruppe-diskussion i centrum, med fokus på det lag, som gruppen er ansvarlig for. De
andre lytter til refleksionerne i kernegruppen og tager notater om ting, der kan være vigtige for deres fokus-lag.
Hvis nogen i gruppen har erfaring med grafiske notater eller ønsker at lære det, er det en god ide at have med som
dokumentation af diskussionen - ideelt på et meget stort papir (4 flip-ark limet sammen), hvor CLIPS-modellen er
tegnet op, og de grafiske noter indsættes under de forskellige lag.
... fortsætter på næste side ...
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CLIPS LØG
INSTRUKTION 3- FORTSAT: LØG-DISKUSSION - 5 X 30'
Spørgsmål facilitatoren kan spørge for at igangsætte diskussionen om de forskellige lag:
1. Intention:
Hvad er gruppens hensigt? Nævner vi alle den samme hensigt for gruppen, hvis vi bliver spurgt hvad den er?
Hvor fælles er den i virkeligheden? Er det klart, hvad der er den fælles hensigt, og hvor mangfoldighed vil
værdsættes? Er der forskelle i fortolkningen af intentionen? Og: Er vi på rette vej i forhold til at realisere vores
intention? (Brug din oplevelse med gruppen til at finde flere spørgsmål.)
2. Individ:
Gruppen består af mange forskellige mennesker. Er det en del af kulturen at mangfoldighed bliver værdsat?
Er der forståelse for muligheden af at integrere forskellige synspunkter og bruge konflikter som et springbræt
til en bedre forståelse af verden? Kender folk hinandens historie? Tager folk ansvar for deres del i en konflikt?
Er der en kultur med selvansvar og gensidig støtte? Hvad kan der gøres for at styrke denne holdning og
bevidsthed? (Brug din oplevelse med gruppen til at finde flere spørgsmål).
Det anbefales at holde en pause her!
3. Fællesskab:
Hvordan er fællesskabs-kulturen? Arbejdes der bevidst på at fremme fællesskabs-ånd? Støttes der op om
selvrefleksion og et dybere niveau i de fælles samtaler, og er det en del af fælles-kulturen? I hvilke
sammenhænge opleves fællesskabs-ånden mest tydeligt? Har vi brug for flere af den slags oplevelser? Hvad
mangler der? Hvad er vores kvaliteter som gruppe?
(Brug din oplevelse med gruppen til at finde flere spørgsmål).
4. Struktur:
Er der en klar struktur for beslutningstagning? Er ejerskab og pengeflow klart og gennemsigtigt beskrevet?
Stemmer strukturerne overens med intentionen? Bemyndiger de nogen frem for andre, og er der en måde at
forhindre magtmisbrug på? Hvad kan vi gøre for at bestyrke (engelsk: empower) flere mennesker?
(Brug din oplevelse med gruppen til at finde flere spørgsmål).
5. Praksis:
Hvordan går det med fællesskabets praksis? Bliver arbejdet gjort? Er der tilstrækkeligt med kompetencer, tid
og penge til rådighed til at tackle udfordringerne? Hvad har vi virkeliggjort, som vi er stolte af?
(Brug din oplevelse med gruppen til at finde flere spørgsmål).

INSTRUKTION 4:
AFRUNDING - 15 - 30'
Afrunding i plenum: Hvordan var det for
dig? Er der nogen vigtige indsigter hos dem,
der diskuterede i de første runder, der
dukkede op under de andre runder?
Hvordan er de aspekter, der dukkede op i
de forskellige runder, forbundet med
hinanden?

TIP: Som facilitator kan du "fodre"
overvejelserne i den "indre kreds"
ved at stille spørgsmål der går i
dybden med de aspekter der
diskuteres.
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SPILLEKORT FOR ØKOSAMFUND
LAG: INDIVID, INTENTION, FÆLLESSKB, PRAKSIS

En metode, der bruger GEN Ecovillage Playing Cards i CLIPS
- kortlægning af motiver, intentioner, færdigheder og læringsbehov i en gruppe.
Kortene er interaktive og giver plads til refleksion, både for den enkelte og for gruppen.

Mål og delmål

Tidsforbrug

Denne metode har følgende formål:
At kortlægge hvad der motiverer gruppens
medlemmer
At kortlægge færdigheder og læringsbehov for
gruppens medlemmer
At undersøge hvad gruppens fælles intention er

Omkring 1,5 timer (med pause undervejs).
Kan opdeles eller en af øvelserne kan tages
ud af spillet.
En alternativ udgave af spillet tager
omkring 50 minutter.

Materialer og forberedelse
Et sæt GEN Ecovillage spillekort.

Målgruppe
Fællesskaber med et fælles projekt.
Spillekortene er opstået ud af erfaringerne
fra forskellige økosamfund, og det som
karakteriserer livet i et økosamfund.

Kan købes på GEN's website.
En Mandala Måtte til Ecovillage
spillekortene hvis muligt, men kan
undværes.
Medbring små sten, blade eller lignende,
mindst tre stk. pr. deltager af hver ting.

Antal deltagere

Placer kortene på gulvet i et mønster svarende
til GAIA Education mandala, med hver
dimension i sit eget hjørne (se billede nedenfor).

Minimum 4 – maks. 40.
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Varighed

5´
25´
20´
5´
25´
10´

INTRODUKTION

Aktivitet
INTRODUKTION – PRÆSENTATION
AF GEN SPILLEKORT OG
KORTLÆGNING AF MOTIVATION
MED CLIPS
KORTLÆGNING AF MOTIVATION

KORTLÆGNING AF FÆRDIGHEDER

PAUSE

PRÆSENTATION - 5 MINUTTER
Kortene er udviklet af Global Ecovillage Network (GEN).
De 34 kort illustrerer og destillerer mange års
eksperimenter og læring inden for GEN's globale
netværk. Kortene er opdelt i fem grupper - fire
dimensioner af bæredygtighed arrangeret omkring en
central "sti".
De fire dimensioner er samfund, kultur, økologi og
økonomi. Stien er holistisk system-design. Tilsammen
udgør de et værktøj til at spille, reflektere, gå i dialog,
lære og designe - både som individer, grupper, projekter,
organisationer og samfund.

KORTLÆGNING AF INTENTION

AFRUNDING

.I CLIPS bruger vi kortene til at nærme os vores
intentioner - den motivation, der binder en gruppe
sammen (det indre kald). Vi bruger dem også til at
kortlægge individuelle færdigheder og læringsbehov, og
får på den måde tegnet et kort over gruppens
færdigheder og behov. Til sidst kommer vi tættere på,
hvad intentionen og visionen/missionen for denne
gruppe kan være. Lad os spille!

KORTLÆGNING AF MOTIVATION
INSTRUKTION 1 - INTRODUKTION
(1O MINUTTER)
Bed deltagerne om at tage 3 sten hver og placere dem på de
kort, der er vigtigst for dem, og som repræsenterer en stærk
motivation for at være en del i gruppen.
Bed deltagerne om at gå en tur rundt mellem kortene og
studere dem alle, før de beslutter.
TIP: Det kan være lettere at forholde sig til motivation end til
intention - og meget ofte vil et fokus på motivation give
indsigt i intentionen. Derfor starter vi med motivation.

INSTRUKTION 2 - DELERUNDE OMKRING
MOTIVATION (10 MINUTTER)
Når alle deltagere har placeret deres sten, spørges der først
om kommentarer på det generelle niveau og derefter på det
individuelle. Hvad ser vi? Hvilke dimensioner har mange sten hvilke har kun få? Spredes stenene meget - eller ligger de ret
samlet?
Efter den generelle analyse bedes nogle af deltagerne om at
dele deres personlige motivationer. Vurder, om alle stemmer
skal høres, eller kun dem, der er mest ivrige efter at dele.
Spørg især om baggrunden, hvis der ersten, der ligger 'alene'
på et kort uden andre sten - hvad var motivationen til at
lægge stenen dér?

INSTRUKTION 3 - OPSAMLING
(5 MINUTTER)
Hvordan var det at spille?
På det individuelle plan : Lærte du noget nyt om, hvad der
har tiltrukket dig ved denne gruppe - og hvordan det
relaterer til de andres motivation?
På gruppe-plan : Eventuelle nye indsigter? Hvordan vil I
kunne rumme de forskellige motivationer?

Afslut sessionen om MOTIVATION med at tage et billede,
inden du fjerner genstandene fra måtten igen.
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KORTLÆGNING AF FÆRDIGHEDER
INSTRUKTION 1 - INTRODUKTION
(10 MINUTTER)

INSTRUKTION 2 - OPSAMLING
(10 MINUTTER)

Efter at have arbejdet med motivation går vi nu videre til
færdigheder og læringsbehov.

Hvad ser vi nu? Hvilke dimensioner og kort har mange eller få
sten - hvilke har mange blade?

Placer 3 sten på kort, hvor du har FÆRDIGHEDER, hvor du
har noget at bidrage med, noget du kan lære andre, en
gave, du kan dele.

Hvordan kan vi bruge denne kortlægning til at kontrollere,
hvilke færdigheder vi har som gruppe, og hvilke læringsbehov
der kan matche andre medlemmers færdigheder? Hvilke
færdigheder er der behov for optræne i gruppen for at skabe
forbedringer på bestemte områder? Måske er her et grundlag
for rekruttering af nye medlemmer?

Placer 3 blade på kort, hvor du vil lære noget. Kortet kan
være et billede af, hvad du vil opnå mht. nye færdigheder
og inspiration.

Afslut sessionen om FÆRDIGHEDER ved at tage et billede, før
du fjerner elementerne igen.

KORTLÆGNING AF INTENTION
FORKLARING
(5 MINUTTER)
i har nu kortlagt motivation samt færdigheder og læringsbehov. Det næste trin er at undersøge hvilket område denne gruppe
virkelig ønsker at bruge kræfter på. Hvad er den fælles intention med projektet, og hvordan kan den intention understøtte
visionen/missionen?

INSTRUKTION 2 - OPSAMLING
(10 MINUTTER)

INSTRUKTION 1 - INTRODUKTION
(10 MINUTTER)
Gå en runde rundt om kortene og tænk på projektet.
Tænk ikke fra det individuelle perspektiv, men forestil dig
hvad I som en gruppe mennesker kan udrette sammen i
det fælles projekt.
Placér dine 3 sten på kort, der virker vigtigst for jeres
intention som gruppe ligger
Hvad hører I, at der bliver delt mellem jer i gruppen, hvad
har I været omkring i jeres diskussioner indtil nu, og hvor
ser du, at gruppen kan træde sammen og gøre en forskel?

Se på, hvor stenene er placeret.
I en enkelt dimension eller fordelt rundt i alle dimensioner,
overvejende i to af dimensionerne? Er nogle kort centrale?
Hvordan passer det med intentioner, som gruppen allerede
har formuleret? Er der nye erkendelser?
Understreg, at det billede der træder frem ikke betyder, at
gruppen ikke anser de "frie" kort for at være uvæsentlige
aspekter - men blot er nødt til at vælge, hvad der er kernen i
gruppens projekt.
Tilskynd gruppen til at bruge kortlægningerne, når de
definerer deres intention og vision/mission.
Afslut denne del om INTENTION ved at tage et billede, før du
fjerner elementerne.
Påpeg over for gruppen, at de kan bruge kortene til at
kontrollere, hvordan projektet ændrer sig over tid. Kortene
kan bruges med jævne mellemrum, fx. årligt, for at få et
billede af, hvordan dynamikken er i gruppen, til enhver tid og
for alle relevante konstellationer af gruppe-medlemmer.
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ALTERNATIV: ARBEJD MED DESIGN-KORTENE
DESIGN I SPIL
(50 MINUTTER)
Præsentér Ecovillage spillekortene ved at lægge et sæt kort
ud på gulvet. Kør eventuelt en af ovenstående øvelser. Uddel
derefter en kopi af spillekortene til hver gruppe på 4 - de kan
købes i mange forskellige størrelser fra GEN.
Bed grupperne om at designe deres projekt ved at vælge 10
kort, som de anser som meget vigtige for dette specifikke
projekt.
Bed derefter grupperne om at vælge de 3 kort, der har
højeste prioritet.
Bed hver gruppe om at dele deres design - deres 10+3 valgte
kort. Læg dem op, så alle kan se hvilke kort hver gruppe har
valgt. Se efter ligheder og diskutér kort, som kun nogle af
grupperne har valgt.

De diskussioner der opstår når der skal vælges 10 kort ud af de
34, og derefter 3 kort ud af de 10, inspirerer til gode
refleksioner for både individer og gruppen.
Det kan være at gruppen bliver opmærksom på noget nyt ved
at benytte kortene på denne måde - eller det være at I finder
bekræftelse på, at gruppen er på rette vej eller at der stadig
ligger meget arbejde inden for intention/vision/mission.
Som facilitator skal du overveje, hvordan du håndterer meget
"spredte" resultater (mht. placering af elementer på kortene
eller valg af kort), og hvordan du kan støtte en gruppe med et
uklart fokus, så resultatet ikke bliver skuffende.
Sørg for at fejre både mangfoldigheden af gode intentioner og dét, der forener.

TIP: Det kan give en følelse af lettelse i gruppen at se, at alle grupper har valgt mange af de samme kort, når
de vælger de 10 kort - og endda de 3 kort. Selvom der er misforståelser og konflikter, er kernen (10+3
kortene) stadig fælles, og kan samle gruppen.

RELATION TIL CLIPS MODELLEN
Når du køber GEN Ecovillage spillekortene, medfølger
der et omfattende hæfte med foreslåede øvelser.
Kortene kan spilles på forskellige måder.
I CLIPS bruger vi dem, når vi arbejder med INTENTION,
men også til at udforske forholdet mellem INDIVID og
FÆLLESSKAB. Kortene kan også vise, hvordan PRAKSIS
opleves i et økosamfund.
At åbne et rum for folks drømme kan løfte gruppens
energi og gøre folk opmærksomme på "fællesnævnere",
der måske ellers ville forblive skjulte.
Intentions-laget skal bearbejdes i slutningen af
sessionen for at det står klart, om de tilgængelige
færdigheder, ressourcer og drømme passer til
missionen og strategien, eller om noget skal gøres for at
skabe bedre synergi.

TIP TIL FACILITATOR:
Som facilitator skal du finde en balance mellem at lede spillet i et passende tempo og at give tid til refleksion, deling og
læring. Bemærk, at det for nogle mennesker kan være trættende at stå op længe. Den bevægelse, det giver, når der skal
placeres genstande på kortene, vil hjælpe.
Bemærk, at placeringen af genstandene på kortene taler for sig selv og ikke nødvendigvis kræver mange ord. Det er
styrken ved at arbejde med objekter og grafik.
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KRAFTFELTET: HÅNDTERING AF
SPÆNDINGER

DIAGNOSTISK METODE

Spændinger kan ses som information, der er ved at bryde frem i bevidstheden. I et gruppeprojekt vil
der naturligt opstå spændte situationer som led i en proces fuld af forandring, vækst og læring.
Denne metode gør det muligt at indsamle information ved at betragte gruppescenariet som et
kraftfelt, hvor forskellige vektorer virker i modsatte retninger. Dette gør næste trin: enklere: At finde
frem til hvilke tiltag der kan forbedre gruppens "kraftfelt" og processen.

Mål og delmål

Tid

Formålet er at hjælpe gruppen med at få et mere
klart billede af de vektorer (eller kræfter) der er
involveret i en situation, der opleves som spændt
Hvilke giver problemer eller blokeringer, og hvilke
støtter en positiv udvikling? Metoden kan også
blot bruges til at undersøge, hvilke dynamikker
der er på spil i en gruppe på et givent tidspunkt.

Fra 1 til 2 timer afhængig af antallet af
deltagere. Det afhænger også af
hvilke emner gruppen ønsker at
udforske.

Målgruppe

Materialer og forberedelse

Grupper og trænere

Papir og tuscher

Antal deltagere
Min. 6 – max. 20, eller flere, hvis der er tid
nok.Alternativt kan en større gruppe deles i
mindre grupper der arbejder hver for sig.
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Varighed

5'
35-60'
20-30'
30-35'
15'

INTRODUKTION

Aktivitet
INTRODUKTION

KORTLÆGNING AF SITUATIONEN

MOTORER OG BREMSER

AT LØSNE OP FOR SPÆNDINGERNE

OVERBLIK OVER PROGRAMMET
(5 MINUTTER)
Denne metode gennemløber flere faser, skiftevis
plenum-sessioner og arbejde i mindre grupper. Hvis der
er over 12 personer dannes smågrupper med 3 eller 4
deltagere.
Processen følger disse trin:
kortlæg spændingerne
spot motorer og bremser
vælg de mest relevante
udarbejd konkrete, relevante og gennemførlige
forslag, der genskaber balancen i gruppens kraftfelt.

OPSAMLING I PLENUM

Bemærk, at det muligvis ikke er alle trin der kan nås på
én dag, og læg vægt på at komme godt fra start i
processen. Punkterne kan udføres over flere dage, hvis
situationen er kompleks at gennemskue og definere. En
"diagnostisk" session, hvor bremser og motorer
defineres, kan være programmet for første dag. På
andendagen kan der kreeres og udvælges forslag.

KRAFTFELT 1 - KORTLÆGNING AF SITUATIONEN
INSTRUKTION 1
BESKRIV DEN NUVÆRENDE SITUATION
(10~25 MINUTTER)

INSTRUKTION 2
BESKRIV ØNSKESCENARIET
(15 ~ 25 MINUTTER)

Gruppen fokuserer på at analysere og beskrive situationen i
gruppen og medtager spørgsmål eller emner, der særligt
optager dem. Det er vigtigt, at de er så konkrete som muligt.

Grib tryllestaven!
Her handler det om at beskrive et ønskescenarie for den
nuværende situation med henvisning til de spørgsmål og
emner som blev bragt på banen i det foregående trin.

Der kan laves tegninger med farver for at få flere subtile
nuancer med.

Det er vigtigt at tale om dette scenarie for NUTIDEN. Det
handler ikke om at gå ind i fremtiden, men om at
beskrive den situation, der er "ønsket" eller "digtet", som
om den var virkelig.
Hvis der dukker mange forskellige billeder frem blandt
gruppens medlemmer, samles alle ideer, og de som får
størst opbakning, bliver tegnet op og beskrevet.

INSTRUKTION 3
FÆLLES IDE-PULJE
(5~10 MINUTTER)
Al information samles og lægges frem til fælles afklaring og observation af hvad der er blevet afspejlet og udtrykt.
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KRAFTFELT 2 - MOTORER & BREMSER
INSTRUKTION 1
UNDERSØG SPÆNDINGERNE
(10~20 MINUTTER)

INSTRUKTION 2
PRIORITÉR SPÆNDINGERNE (10 MINUTTER)

Billedet (se illustrationen nedenfor) viser spændingen mellem,
hvad der rent faktisk eksisterer i gruppen, og hvordan du ønsker,
eller synes, det skal være. Denne spænding kan være en kilde til
ubehag i en gruppe. Øvelsen bruger denne spænding som en kilde
til information og en motor for forbedring.

I plenum laver gruppen en prioritering over, hvad de
anser for at være de mest nyttige motorer i øjeblikket og
de kraftigste bremser (ikke mere end 2 i hver kategori).
Efter en hurtig pejling, kan facilitatoren hjælpe med at
foreslå en måde at prioritere dem på.

På dette stadium undersøger gruppen, hvilke motorer der kan
flytte den til den "ønskede nuværende situation", og hvilke
bremser der kan virke som barrierer for denne bevægelse
(ikke mere end 4 i hver kategori). Det er altid vigtigt at sikre,
at oplysningerne er så nøjagtige som muligt.

Diagram over spændingerne som bremser og motorer
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KRAFTFELT 3 - AT LØSNE OP FOR SPÆNDINGERNE
INSTRUKTION 1
AT LØSNE OP FOR SPÆNDINGERNE
(15 MINUTTER)

INSTRUKTION 2
FORSLAGENE DELES
(5 MINUTTER)

I smågrupperne arbejder hver gruppe med et af følgende
spørgsmål:
Hvilke forslag kan fodre en bestemt motor?
Hvilke forslag kan lette trykket for bremser?

Del forslagene i plenum.
Spørgsmål og svar til forslagene.

Tilskynd grupperne til at være konkrete og fokusere på, hvad der
reelt kan opnås. Mind dem om at designe en handlingsplan for
gennemførelse af forslaget.

KRITERIER FOR MÅL ELLER FORSLAG
Specifik. Hvor meget (fx. 10 %) af målet (fx. en ændret adfærd eller et andet resultat) skal nås inden en bestemt tidsfrist?

Målbar . Information vedrørende målsætningen kan indsamles, registreres eller indhentes.
Opnåelig. Det er realistisk at målsætningen kan nås.
Relevant for gruppens mission . AEn klar forståelse af hvordan målene passer ind i gruppens overordnede vision og mission.
Timet. En tidshorisont (klart beskrevet i målene) for opnåelse af målene.
Udfordrende. De udfordrer gruppen til at stræbe efter betydelige forbedringer som er vigtige for medlemmerne.

INSTRUKTION 3 - FÆLLES BESLUTNING - 10~15 MINUTTER
Gruppen tager en fælles beslutning om, hvilke forslag der udvælges til at blive implementeret; hvornår, hvordan og hvem
der tager sig af hver proces. Beslutningen træffes med "samtykke" (se metoden "samtykke").

KRAFTFELT - OPSAMLING
OPSAMLING
(15 MINUTTER)
Opsamling i plenum. Hvordan var det for dig? Og for gruppen?
Fejring.

OPRINDELSEN TIL "KRAFTFELTER"
Den diagnostiske metode blev oprindeligt udviklet af Kurt Lewin til brug i virksomhedsstyring. Sidenhen er den blevet
tilpasset så den kan anvendes til facilitering af grupper.
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FÆLLESSKABS-KORT
LAG - Individ, Fællesskab

Denne metode er god til at introducere en holdning, der er grundlaget for at skabe et fællesskab, der styrker
og respekterer mennesker. Den giver tilskyndelse til at reflektere over ens egen holdning og tale om den. Det
er tit begyndelsen på en dyb udveksling, der lægger til fællesskabs-følelsen. Fællesskaber kan forbinde deres
holdning og værdier til disse kort, og nogle hænger disse kort (eller deres egen udgave af dem) i deres lokaler
som en påmindelse.

Mål og delmål

Tidsforbrug

At øge deltagernes bevidsthed om, hvad der kræves
for at individer kan trives i et fællesskab.

75 - 120 minutter..

Materialer og forberedelse
Fællesskabskortene er et sæt på 12 kort, der
beskriver det mindset, der er nødvendigt for
gruppeprojekter. De kan downloades på clips.geneurope.org, søg efter Community Cards)

Målgruppe
Denne metode kan bruges på kurser og i
arbejdet med rigtige grupper.
Målgruppen er en gruppe, som skal
arbejde sammen over en længere periode
og er interesseret i at skabe sammenhold
og fællesskabsfølelse i deres gruppe.

Deltagere
Minimum 4 – maks. 24.
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Varighed

3´
20´
5´
20´
20´
5´

INTRODUKTION

Aktivitet
FORKLARING AF ØVELSEN

FORKLARING- 5 MINUTTER
PRÆSENTATION AF KORTENE VED
FACILITATOREN
VÆLG ET KORT

DISKUSSION I MINDRE GRUPPER
OM KORTENE

I den følgende øvelse vil vi dykke ned i vores kollektive
visdom om, hvad der skal til for at individer kan trives i et
samfund. Der er brug for et bestemt mindset for at gøre
fællesskabet muligt.
Kortene fungerer som en påmindelse og
inspirationskilde for de forskellige holdninger.

ERFARINGSHØST I PLENUM

AFRUNDING

DE ANGIVNE TIDER ER MINIMUMSINTERVALLER,DET ANBEFALES AT GIVE EKSTRA
TID TIL ØVELSERNE I DE SMÅ GRUPPER.

FÆLLESSKABS-KORT
INSTRUKTION 1 - INTRODUKTION TIL FÆLLESSKABS-KORT - 20 MINUTTER
Facilitatoren præsenterer de 12 fællesskabskort, og illustrerer budskabet med hans/hendes personlige verdensbillede og
eksempler fra livet i et intentionelt fællesskab.
At være på en læringsrejse
Alt, hvad jeg støder på, uanset hvor smertefuldt det er, kan bidrage til min læring og min åndelige vækst.
Selvbevidsthed
At kende egne svagheder og triggerpunkter. Ikke at skjule dem, men at arbejde med dem og kunne tale om det.
Selvansvar
Jeg er ansvarlig for næsten alt, hvad der hænder mig. Det er kun mig selv, der kan ændre mit liv. Jeg kan ikke forvente, at andre
gør det.
Empati
For mig selv og andre
Bevidste følelser
Jeg tager ansvar for mine følelser og undersøger, hvad der danner baggrund for dem. Hvorfor reagerer jeg med denne følelse?
Hvad fortæller følelsen mig? Hvad kan det lære mig?
At respektere andres behov
... og den indstilling, at det er okay, at alle søger efter måder at opfylde deres egne behov på.
Ærlig og gennemsigtig kommunikation
Kommunikation om intime spørgsmål, egne svagheder og tvivl skaber tillid
Bevidsthed om roller, magt og privilegium
Bevidst håndtering af de implikationer der følger af roller, magt, rang og privilegium. Målet er at styrke (engelsk: empower) så
mange mennesker som muligt.
Hvad er virkelighed?
Hinsides spørgsmålet om rigtigt og forkert er der et sted, hvor vi kan mødes (Rumi)
Accepter subjektive sandheder og tag dem alvorligt.
Brug af feedback og håndtering af fejl
At være åben for at give og modtage feedback. At se fejl som muligheder for at lære, og lade være med at bebrejde folk.
Interesse for mennesker
Oprigtig interesse for mangfoldighed og ligheder i menneskelige erfaringer. Bevidstheden om, at jeg kan lære meget om mig
selv i mødet med andre.
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FÆLLESSKABSKORT
Vigtigt tip til facilitatoren:
Det er fristende at tale meget om personlige indsigter, når du præsenterer kortene. Hoveddelen af metoden er ikke
facilitatorens oplæg, men den tid der er afsat til samtalen om de 12 kort. Så prøv at gøre det kort. Tal ikke længere end 1
minut for hvert kort.
Læg det kort, du har talt om, i en lille cirkel midt i den cirkel, som folk sidder i. Hvis folk sidder på en anden måde, kan
du sætte kortene på en opslagstavle.

INSTRUKTION 3: FORDEL KORT OG DAN
GRUPPER - 5 MINUTTER

INSTRUKTION 4: DISKUSSION I MINDRE
GRUPPER OM KORTENE - MINIMUM 20'

Den grundlæggende hensigt med dette trin er at sikre, at hver
person har et kort på hånden. Det er ikke så vigtigt hvordan vi når
dertil, vi kan bare fordele kortene blandt gruppens medlemmer.
Men prøv gerne at involvere folk i processen og bed dem om at
vælge et eller to kort, som betyder noget for dem - enten fordi
kortene udtrykker noget de er enige i, eller tværtimod hvis de er i
tvivl om vigtigheden af dette kort. Under alle omstændigheder
skal vi som facilitatorer sørge for, at folk ikke bruger meget tid på
dette trin, for det er faktisk ikke vigtigt, hvem der har hvilket kort
og hvorfor. De kan lige så godt fordeles blindt.
Hvis der er mere end 12 personer, skal kortene udskrives to gange
på papir af forskellig farve, og der skal altid være to kort med
samme tekst i hver sin farve. Derefter bliver folk bedt om først at
tage kort i den farve, der ligger øverst, og kun hvis de alle er taget,
skal der tages fra det andet sæt kort.
Efter ar kortene er fordelt dannes grupper på 2-4 personer.

Dette er faktisk den vigtigste del af øvelsen. Det er den del,
hvor deltagerne dykker dybere i, hvad teksten på kortene
rummer. De taler om deres egne oplevelser, de diskuterer i
gruppen og får uddybet deres forståelse for det der står på
kortet.
Spørgsmål, der kan guide samtalen:
- Er de enige om, at dette er vigtigt for et sundt fællesskab?
Hvorfor (ikke)?
- Hvad er deres personlige erfaringer med denne indstilling?
- Hvad kan der gøres for at fremme denne indstilling i et
fællesskab?
- Og navnlig i vores fællesskab?
Facilitatoren opfordrer gruppen til at sørge for, at alle
bidrager med deres egen erfaring.

TIP til facilitatoren:
Hvis der er flere end to personer i hver gruppe, er det smart at give meldinger om tiden undervejs og huske gruppen på
at alle skal nå at komme til orde. (Fx. "Nu er halvdelen af tiden gået" .... senere: "5 minutter tilbage!")

INSTRUKTION 5: ERFARINGSHØST I PLENUM- 20
MINUTTER

INSTRUKTION 6: AFRUNDING - 5 MINUTTER

De små grupper gengiver essensen af deres diskussioner omkring kortene
i plenum, i popcorn-stil. Andre gruppemedlemmer og facilitatoren har ret
til at tilføje eller stille spørgsmål.
Kortet gives tilbage og sættes på en opslagstavle. Vigtige bidrag til et
kort skal skrives ned ved siden af det eller, endnu bedre, illustreres
gennem grafiske notater for at bruge forskellige "kanaler" til at registrere
og opfatte..

Hvordan gik det? Synes du kortene er et godt værktøj til at starte en
samtale om, hvad der er vigtigt for ånden i et fællesskab? Er der nogen
kort du kunne tænke dig at tilføje? Eller nogen der er overflødige?
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Selvevaluerings-værktøj
Alle lag - diagnostisk værktøj
Vi har udviklet et CLIPS Selvevaluerings-værktøj til at hjælpe grupper til at analysere deres egen gruppe.
Det er lavet som et spørgeskema, der kan findes på internettet, downloades og udfyldes på computeren.
Men det udfyldte spørgeskemaet fortæller ikke "sandheden" om et projekt - det er vigtigt at huske på!
Selvevaluerings-værktøjet (SEV) giver grupper mulighed for at se på deres projekt fra et nyt perspektiv, skabt af
CLIPS. Det giver incitamenter til kommunikation og nuancerer det blik der kastes på projektet.
Her beskriver vi én måde, man kan arbejde med SEV på.

Mål og delmål

Tidsforbrug

At få et billede af gruppens styrker og svagheder
fra et CLIPS-perspektiv
At give impuls til en dyb metakommunikation om
gruppen.
At give et indtryk af de forskellige opfattelser af
gruppens styrker og svagheder.

70 - 130 minutter (eller længere - ideel
som optakt til en længere session
med fokus på refleksioner omkring
gruppen).

Materialer og forberedelse
Hvert gruppemedlem bliver bedt om at udfylde
selvevalueringsskemaet på egen hånd hjemmefra

Målgruppe
Fællesskaber og grupper

og medbringe skemaet til mødet.
En bærbar pc med SEV-filen (tabel: "grupper") skal
være til rådighed.
SEV kan findes og downloades på clips.geneurope.org i afsnittet "metodologi, metoder og
værktøjer"

Deltagere
Minimum 4 – maks. 40.
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Varighed

5´

FOR
HVERT
EMNE

20´
20´
30´
5´

INTRODUKTION

Aktivitet

VELKOMST- 5 MINUTTER

VELKOMST

INDSAML DE UDFYLDTE
SPØRGESKEMAER
BESTEM DE VIGTIGSTE OMRÅDER
SAMMEN
MIINDST, TIL AT UDFORSKE DE
VALGTE OMRÅDER
CHECK-UD

Vis påskønnelse for det arbejde folk har haft med at
udfylde spørgeskemaet.
Spørg, hvordan de havde det med at udfylde
skemaet, om de gerne vil høre andres perspektiver
og sammenligne dem.
Gør opmærksom på, at ingen af svarene er
"sandheden" om projektet, men at der er mange
forskellige sandheder, og at denne aktivitet handler
om at opdage dem alle sammen.
Det bliver en inspirerende rejse!

Gruppearbejde med selvevaluerings-værktøjet
INSTRUKTION 1 - INDSAMLING AF
UDFYLDTE SPØRGESKEMAER
20 MINUTTER
Vær godt forberedt til denne del! Det er optimalt, hvis
du kan have:
en bærbar med beregnings-filen åben til beregning
af gennemsnit og varians
flipover-papir hvor nøgleordene for hvert punkt i
spørgeskemaet allerede er skrevet på, med to
kolonner til hhv. middelværdi og varians
Gennemgå spørgeskemaet og bed folk om at oplyse
deres score for de forskellige overskrifter.
Skriv tallene direkte ind i tabellen i den fil, der beregner
gennemsnittet og variansen.
Optegn gennemsnittet og variansen på et flipover-papir.
Det anbefales at gennemgå hele spørgeskemaet i ro og
mag, og at undgå diskussioner i denne fase. Først når
hele skemaet er gennemgået, kan du se hvilke punkter
der er de vigtigste, og som skal diskuteres.
Hvis du giver plads til diskussioner i denne fase, kommer
de måske til at handle om punkter, der er mindre
vigtige.

INSTRUKTION 2- IDENTIFICÉR DE
VIGTIGSTE OMRÅDER - 20 MINUTTER
Nu er det tid til at sortere og bestemme, hvilke
områder,, der skal diskuteres.
Der kan være forskellige grunde til at et område er
vigtigt.
Områder, hvor projektet scorer lavt
Områder, hvor der er stor varians (meget
forskellige opfattelser hos forskellige
gruppemedlemmer) - eller områder, hvor nogle
vurderer helt anderledes end andre, selvom disse
vurderinger er "undtagelser".
Områder, hvor SEV-scoren i et af de 5 lag i CLIPS
adskiller sig meget fra gruppens intuitive vurdering
af dette område.
Bestem de områder, der skal undersøges nærmere, og
gør det tydeligt, hvorfor de er vigtige. Brug gerne en
kode til at markere dette (f.eks:
for lav varians, x for
høj varians og D for stor forskel mellem en score og
intuitiv vurdering).

↘

"Variansen" er en enhed, der fortæller os, hvor langt de forskellige resultater ligger fra hinanden.
Den er høj, når de adskiller sig meget, og 0 hvis alle giver nøjagtig den samme score.
Det er ikke vigtigt at kende den matematiske formel bag variansen, men for dem, der er interesserede, beregnes
den som den gennemsnitlige kvadratiske afvigelse for hvert tal, fra middelværdien af et datasæt.
Eksempel: Hvis vi har 3 værdier: 1, 3 og 5, er gennemsnittet 3. Forskellen mellem 1 og 3 er 2, mellem 3 og 3 er 0, og
mellem 5 og 3 er igen 2. Dette fører til en varians = ((2 * 2) + (0 * 0) + (2 * 2)) / 3
Statistikker taler om en høj varians, hvis den er over 1 .
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Gruppearbejde med selvevaluerings-værktøjet
De forskellige grunde til, at et område tages op til nærmere undersøgelse og diskussion, kræver hver sin fremgangsmåde.
Derfor fortsætter vi med tre alternativer - et forslag for hver af de tre mulige grunde. Det er forslag til, hvordan man
håndterer diskussionen. Erfarne facilitatorer er velkomne til at bruge deres egen ekspertise og tilpasse metoden til
situationens behov.
Vi anbefaler at bruge SEV som første trin i en proces, der senere hen integrerer mange forskellige metoder i henhold til
gruppens behov.

INSTRUKTION 3-A: ET OMRÅDE SOM ALLE GIVER
EN LAV SCORE

Hvis gruppen tydeligt identificerer et område med en lav
score, er der sandsynligvis - men ikke altid - et reelt behov
for at styrke dette aspekt. Det næste trin er at undersøge, om
gruppen er enig i, at der er behov for en ændring.
Måske ser hele gruppen det ikke som en svaghed - dette skal
accepteres!
Facilitatoren skal altid være opmærksom på, at der er to
muligheder (som ofte begge er sande): enten har gruppen
en blind plet på dette punkt og ignorerer noget, der egentlig
er vigtigt for dem, eller også passer lige denne del af CLIPSmodellen ikke til denne gruppe, da hver gruppe har sin helt
egen identitet.
Undersøg dette åbent med gruppen.
Det næste trin - hvis det er relevant - er at udvikle en
strategi, der kan anvendes til at styrke dette område. Det
første skridt på vejen hertil, kan være en talking-stick runde
om dette område. Derefter kan facilitatoren mellem alle
CLIPS-metoderne vælge den, der virker bedst egnet til at få
tacklet de udfordringer der måtte være.
INSTRUKTION 3 C - OMRÅDER MED STOR FORSKEL PÅ
SPØRGESKEMAETS SCORE OG GRUPPENS INTUITIVE
VURDERING

Ethvert medlem af et fællesskab, og ofte ethvert fællesskab i sig
selv, har et intuitivt svar på spørgsmålet "Går det godt i vores
fællesskab på dette område, eller er der brug for en hel del
forbedring?" - selv inden spørgeskemaet udfyldes.
Nogle gange adskiller den intuitive vurdering sig markant fra
resultatet af spørgeskemaet - og folk spørger: Hvad er så sandt?
Igen er der intet rigtigt eller forkert. Denne forskel er en ny
anledning til selvrefleksion.
Der kan være to grunde til denne forskel:
Enten stiller selvevaluerings-værktøjet ikke det "rigtige"
spørgsmål - hvis det er din konklusion, bedes du give feedback til
CLIPS-teamet.
Eller gruppens selvopfattelse er farvet af nogle oplevelser , der
giver gruppen en tendens til at bedømme sig selv mere positivt
eller negativt end værktøjet gør. Det kan være interessant at
udforske dette.

INSTRUKTION 3 - B - ET OMRÅDE MED HØJ VARIANS

Områder med høj varians, hvor der er givet vidt forskellige
vurderinger, er et af de mest interessante resultater af SEV. Vi
anbefaler at afsætte det meste af tiden til en umiddelbar
diskussion for at udforske disse områder
Nogle grupper ønsker at finde ud af, hvilken vurdering der er
”sandheden” om projektet. Det er vigtigt at øge
bevidstheden om, at der ikke findes én “sandhed” om
projektet. Hvert svar er en del af sandheden.
Selvom nogle markerer "1" og andre markerer "5" ud for den
samme sætning - er det hele en del af sandheden.
Her kommer vi til et punkt, hvor gruppen kan opdage mere
om medlemmerne og deres forskellighed.
Det er vigtigt at tage tid til at forstå, hvorfor man besluttede
at give denne score. En respektfuld og udforskende samtale
om baggrunden og årsagerne til at give en bestemt score
kan fortælle gruppen meget om forholdet mellem “jeg”
og “vi” - langt mere end nogen score, som
værktøjet kan beregne!
Ofte er de indsigter, der kommer frem i disse samtaler,
meget vigtige for gruppen. Det er her selvevalueringsværktøjet når sit fulde potentiale.
Hvis der er nogle personer, der altid svarer meget mere
negativt (eller langt mere positivt) end de andre, kan dette
fortælle os noget om de pågældende personer. Hvad giver
dem et anderledes perspektiv? Hvad kan man lære af det
her? Nogle gange kan dette være et signal om, at der er
mennesker, der er ved at droppe ud af gruppen.
Nogle gange er det bare et udslag af forskellige
personligheder. Nogle mennesker har tendens til at være
optimister, andre har tendens til at være pessimister. Kan vi
udnytte forskellen som et potentiale? De mennesker, der
svarer temmelig negativt, kan ses som seismografer i
projektet og gives mere opmærksomhed , dette er ofte et
vigtigt skridt i at integrere frustrerede mennesker.
Og på den anden side er det vigtigt for folk, der har tendens
til at se den mørke side, at øge deres bevidsthed om, at der
også er en lys side.

Eksempel: Selvopfattelsen i mit fællesskab var, at vi scorer meget lavt på "intention". Spørgeskemaet viser et andet
resultat, og den feedback vi fik fra andre fællesskaber stemte overens med spørgeskemaet. En mulig forklaring på dette:
vi er påvirket af udmattende diskussioner, vi havde om detaljer i realiseringen af vores intention, hvilket giver os det
indtryk, at vi scorer lavt på intentionen.
Men sammenlignet med mange andre samfund har vi en meget stærk fælles intention om økologi og sænkning af
vores økologiske fodaftryk. SEV øgede vores bevidsthed på dette område!
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MIT LIVS TEATER
LAG: INDIVIDUELT, FÆLLESSKAB
Her er en meget helstøbt metode, som giver hver enkelt deltager mulighed for at håndtere forskellige
slags gruppeprocesser. Metoden kan tilpasses forskellige situationer og alt efter de mål der arbejdes
mod, kan den varieres i form og varighed. Den kan bruges som et værktøj til at forstå ens egne
personlige processer, såvel som andre menneskers; og til at blive klogere på dynamikken i personlige
konflikter eller gruppekonflikter. For eksempel kan man i en gruppekonflikt lade hver enkelt arbejde
med den samme udfordring omkring den aktuelle konflikt.
Det er nyttigt at forstå vigtigheden af forskellige organisatoriske niveauer: den indre vejleders stemme,
projektets mission og vision, ledelsen, formidling mellem det strategiske (4) og det operationelle
niveau (1 og 2), vigtigheden af at lytte til alle behov for at samarbejdet kan bære præg af gruppens
mangfoldighed.
Ledelsesfunktionen, som repræsenteres af 3. rolle, har til formål at facilitere og mediere
gruppeprocesserne. Denne proces kan også kaldes "Indre sociokrati".

Mål og delmål

Tid

Denne metode har til formål:
At give forståelse for den enkeltes indre dynamik for
bedre at kunne forstå dynamikken i organisationer og
andre grupper.
At lade deltagerne integrere essensen af beslutningsprocesser der er baseret på samtykke.
Virke som et hjælpeværktøj til personlig vækst.

Mellem 2.5 og 3.5 timer

Målgruppe
Materialer og forberedelse
Vi bruger Smølferne, 4 til hver deltager.

Denne metode kan bruges af trainees eller
gruppeledere

Vi kan også bruge fotos og billeder, hvis bare de
virker inspirerende.
En tavle eller flipover til den indledende
forklaring.

Antal deltagere
Minimum 8 – maks. 28
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20´

5´
5´
5´
5´
15´
30´
60-80´
15´

INTRODUKTION

Aktivitet

INTRODUKTION – FORKLARING AF
ØVELSEN
DEN OFFENTLIGE KARAKTER

FORKLARING - 20 MINUTTER
På en flipover tegner vi de 4 karakterer med hver deres
profil og placering.

IDENTIFICÉR UDFORDRINGEN

DEN PRIVATE KARAKTER

DIALOG MELLEM KARAKTER 1 OG 2

MEDIATOREN OG DEN INDRE
VEJLEDER
DIALOGUE OF ALL FOUR CHARACTERS

PLAY YOUR INNER-THEATRE PIECE

Husk på, at dette er en systemisk metode.
For alle 4 karakterer færdiggør hver deltager følgende
sætninger:
Denne karakter hedder ……………
Den vigtigste kvalitet ved denne karakter er ……………
Den rolle karakteren har i samfundet er …………………
Den største udfordring for denne karakter er ……………
Vi prøver at iagttage hver deltagers indre dynamik. Vi går
ud fra den hypotese, at der i hver af os findes forskellige
karakterer, som har hver deres funktion i den helhed, som
hver enkelt person udgør.
Disse karakterer findes ikke i virkeligheden, men vi lader
som de er virkelige.

SHARING AND CLOSING

MIT LIVS TEATER
INSTRUKTION 1 - UDFORSK DEN
OFFENTLIGE KARAKTER - 10 MINUTTER

INSTRUKTION 2-VÆLG EN
UDFORDRING - 5 MINUTTER

Vi starter med at udforske vores Offentlige Karakter , den
karakter, som vi bruger socialt til at føle os trygge, tage
kontakt til andre mennesker og føle os tilpas med os selv.
Vi starter med at rejse os op og vælge en Smølf eller et foto.
Det er ikke meningen, at det skal være "ligesom dig": Lad dig
lede af din intuition.
Hvem er vores offentlige karakter? Den der taler fra: "Det er
nødvendigt...", "Du burde", "Du er nødt til..."
Det er her éns overbevisninger, teorier og offentlige image
har hjemme.
Hver person udfylder oplysningerne om deres karakter (navn,
kvalitet, rolle, udfordring) og præsenterer dem i plenum.
h

Vi udvælger en vigtig udfordring, som vi står overfor på
dette tidspunkt i vores liv, og som er vigtig for vores
udvikling inden for et bestemt område: fysisk sundhed,
forhold, erhvervsliv, økonomisk situation, social, åndelig
osv ... og bruger det som et arbejdsscenarie.
Vi opsummerer det i en sætning.

INSTRUKTION 3 - UDFORSK DEN PRIVATE
KARAKTER - 5 MINUTTER

INSTRUKTION 4 - START EN DIALOG
MELLEM KARAKTER 1 OG 2
5 MINUTTER

Vi vender nu opmærksomheden mod vores indre cirkel, og
forbinder os denne gang med den anden karakter, vores
private karakter. Hvem er vores private karakter? Den
følelsesmæssige del, den, der udforsker, den, der brænder for
noget.
Hver person udfylder oplysningerne om deres anden karakter
(navn, kvalitet, rolle, udfordring).

Vi fortsætter med individuelt arbejde. Hver person skaber en
dialog i forhold til situationen mellem karakter 1 og 2.
Hør hvad de har at sige om udfordringen i instruktion 2 og
observer dynamikken, der skabes imellem dem. Hvordan
positionerer de sig hver især?
Det er vigtigt at du kan overgive dig til energien i spillet, lidt
som når et barn lever sig ind i en rolle gennem leg.
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INSTRUKTION 5 - UDFORSK FORMIDLEREN
OG DEN INDRE VEJLEDER
15 MINUTTER

INSTRUKTION 6 - ÅBN OP FOR DIALOGEN
MELLEM ALLE 4 KARAKTERER
30 MINUTTER

Her handler det om den 3. karakter: Mægleren, den der siger:
"Jeg vil have ..." "Jeg vælger", den integrerende energi, den del
der udviser lederskab og er i stand til at mægle mellem karakter
1 og 2.

Vi samler de 4 karakterer: dialog 1 og 2 omkring udfordringen,
dialog 3-1, 3-2, dialog 3-4, 4-3.

Den 4. karakter er den I ndre Vejleder , Intuitionens Stemme:
ressourcer, inspiration, ambitioner og værdier.
Hver person udfylder oplysningerne om begge disse karakterer
(navne, kvaliteter, roller, udfordringer).

Facilitatoren hjælper med at vise øvelsen i midten af kredsen
med deltagelse af en frivillig.
Processen: Målet er at få lavet et forslag omkring udfordringen
fra instr. 2 og træffe en beslutning med samtykke fra alle.
Dialog 1 og 2: Hvordan er forholdet? Er der en spænding, der skal
observeres? Er der en karakter, der dominerer en anden?
Hvad har de at sige om udfordringen i instr. 2?
Mægleren åbner op for en dialog med 1 og 2, forsøger at forstå
de to positioner, og hvilke behov der er til stede, både italesat og
uudtalt i hver karakter. Ud fra disse oplysninger søger han råd
hos den Indre Vejleder, der sætter udfordringen og dynamikken
mellem karaktererne i perspektiv i forhold til personens mission
og vision på det tidspunkt i hans/hendes liv.
OBS: for nogle vil det føles vanskeligt at oprette forbindelse til
denne del. Det er vigtigt ikke at presse for hårdt på, men i stedet
blot spørge om de værdier, som personen kan være opmærksom
på.
Den 3. karakter kan bede andre (virkelige) mennesker uden for
hans/hendes indre cirkel om råd og hjælp til at formulere et
forslag, der skal være konkret og opnåeligt med en klar plan for
tidsramme og handlingstrin.
Præsenter forslaget for den indre cirkel (de 4 karakterer), og følg
trinene for beslutningstagning med samtykke (kort
sammenfattet): afklar, reager, spørg om indsigelser, tilpas
forslaget, spørg om der er yderligere indsigelser, gentag hvad
der er besluttet, husk at fejre samtykke.
Mødet i den indre cirkel lukkes.
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INSTRUKTION 7 - SPIL DIN INDRE
TEATERFORESTILLING - 60 - 80 MINUTTER
I grupper af 4 spiller hver sit indre teaterstykke med støtte fra
gruppen.
En person tager rollen som facilitator, og andre kan træde ind i
cirklen på anmodning fra den der spiller sin forestilling for at
lægge figur til en af karakterne.
Hvor mange deltagere, der spiller deres scene, afhænger af, hvor
mange der ønsker at spille, hvordan workshoppen eller
rådgivningssessionen er designet, og hvor meget tid der er til
rådighed.
Det er hensigtsmæssigt at vide dette på forhånd, så ingen
kommer til at sidde over på grund af tidsmangel. Det er derfor
vigtigt at holde styr på tiden, og nemmest hvis gruppefacilitator(-erne) tager hånd om det (regn med ca. 20 minutter
pr. deltager).

INSTRUKTION 8 - DELERUNDE I PLENUM
10 MINUTTER
Åbn op for en delerunde omkring processen, men vær
opmærksom på at ikke alle kan nå at komme til orde.
Det hjælper til at holde delerunden kort og klar, hvis du
beder deltagerne om at stå i en cirkel.

INSTRUKTION 9 - AFRUNDING
5 MINUTTER
Smølferne eller kortene sættes tilbage på bordet som et lille
afskedsritual..
En måde at afslutte sessionen på kan vælges eller foreslås.

TIPS TIL FACILITERING AF MØDET I DEN INDRE CIRKEL

Pas på ikke at "psykologisere" øvelsen. Det er ikke indholdet af det, personen fremlægger, der betyder noget, men den
dynamik, der herved opstår. Sørg for, at dialogen ikke fokuserer på indholdet. Det handler ikke om at adressere
personens “traume”, men snarere om sammen med ham/hende at observere virkningen af det traume, som der nu
måtte være, og holde fokus på den kapacitet, der er, til at træffe et valg (ved at fremsætte forslag + tage beslutning).
Undertiden forveksles karakter 2 (følelser) med karakter 4 (principper og værdier). Nogle mennesker anser det
følelsesmæssige rum for at være mere autentisk. Facilitatoren er opmærksom på ikke at sætte én karakter højere end
en anden, for de er alle værdifulde og nødvendige
Karakter 1 - det er omverdenens stemme. Selvom denne stemme (med dens overbevisninger osv.) kan virke
"undertrykkende", sparer den samtidig en masse energi ved at inkorporere mange "automatiserede" adfærdsmønstre,
der gør livet lettere. Kulturelle normer for adfærd m.m.
Karakter 2 - det er den følelsesmæssige rolle og også børnenes rolle; men vær forsigtig, da denne rolle nogle gange
bruger livet på at prøve at forløse tidligere smerter eller på udkig efter følelsesmæssig oprejsning.
Karakter 3 - ledelse og personlig power: at udfylde denne rolle fuldt ud er en proces der handler om indre
bemyndigelse. Mange mennesker har svært ved at identificere sig med rollen, der kan forveksles med karakter 1. Støt
processen med at træffe beslutninger aktivt: ikke at vælge er også en beslutning ....
Karakter 4 - Indre Vejleder: denne karakter kan være meget langt væk ... eller den kan opfattes som et tab af mening.
Den kan forveksles med karakter 2, og det er vigtigt at præcisere, at det ikke er to navne for den samme rolle: følelser
har en anden funktion end værdier.
Personlige følelser giver information om, hvordan vi har det (et indre feedback-system for det liv, vi lever), mens
principper og værdier guider vores adfærd baseret på personlige og sociale ønsker/ambitioner.
Det er vigtigt at holde en atmosfære af humor, accept og medfølelse. Udforsk de mulige forbindelser mellem de fire
karakterer: den horisontale dialog (1 og 2), trekant-dialogen (1, 2, 3) og den vertikale (3 og 4). De er alle relevante og
interessante at tage fat på.
Pas på fortrolighed i gruppen.
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SOCIAL PERMAKULTUR - del 1
ORIENTERINGS-TABEL
LAG - FÆLLESSKAB, STRUKTUR
Denne metode hjælper grupper til at skabe retning i deres arbejde og forstå deres største styrker og
svagheder ved hjælp af permakulturprincipper, anvendt sammen med CLIPS-modellen. Selvom
metoden går på tværs af alle CLIPS-lagene, er den især relateret til fællesskab og struktur. Den forener
en social fortolkning af permakultur og CLIPS' løg-model. Metoden består af to dele:
Orienteringstabellen (del 1) konsulteres og anvendes inden vurderingsværktøjet (del 2).

Mål og delmål

Tidsforbrug

Denne metode har til formål at:
sammenflette to integrerede tilgange og deres
respektive sprog og viden
identificere de områder, der har akut behov for
opmærksomhed
afsløre gruppedynamik, der ikke bliver klart synlig ved
hjælp af andre værktøjer
åbne nye perspektiver og relatere gruppeprocesser til
naturlige processer ud fra troen på at ”Naturen er
mesteren”.

Omkring 90 minutter, afhængigt af
gruppens størrelse.

Materialer og forberedelse
Kort med de 12 permakultur-principper
Orienteringstabellen for social permakultur
Sprittuscher i forskellige farver
Papir og blyanter så deltagerne kan tage
noter

Målgruppe
Målgruppen for denne metode er grupper
som allerede har en basal viden om
permakultur og er interesserede i at
udforske forholdet mellem
gruppedynamikker og permakulturens
design-principper.

Antal deltagere
Min. 5 – max. 30.
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Varighed

10´
15´
5´
40´
20´

INTRODUKTION

Aktivitet
INTRODUKTION – FORKLARING AF
ØVELSEN

PRÆSENTATION AF
ORIENTERINGSTABELLEN
INDDELING I ARBEJDSGRUPPER

PRINCIPPERNE ANVENDES PÅ
GRUPPENS SITUATION

OPSAMLING

FORKLARING - 10 MINUTTER
Denne metode kan bruges, når gruppen i plenum ønsker
at få et nyt syn på den interne dynamik ved hjælp af
permakulturens principper, sprog og viden. Gennem
praktisk anvendelse præsenteres permakulturens
generelle begreber for gruppen, og derefter forklares,
hvordan principperne kan anvendes på den sociale
kontekst ved hjælp af princip-kortene (kan downloades
gratis).
Orienteringstabellen hjælper CLIPS facilitatoren (som bør
være uddannet inden for permakultur) til at identificere,
hvor gruppen har svagheder eller mangel på
sammenhæng. Evalueringsværktøjet bruges til nærmere
at definere de mulige symptomer, som CLIPS
facilitatoren identificerer med henblik på at
imødekomme gruppens behov.
I CLIPS kan vi anvende Holmgrens principper (plus
yderligere 2 design-principper) på gruppen og
identificere svaghedsområder, hvor princippet ikke
anvendes i fuld udstrækning, eller måske slet ikke
anvendes.

ORIENTERINGS-TABEL FOR SOCIAL PERMAKULTUR
INSTRUKTION 1 - PRÆSENTATION AF
ORIENTERINGSTABELLEN
15 MINUTTER
I sin bog "Permaculture, Principles and Pathways Beyond
Sustainability" (2002) analyserede og udforskede Holmgren
12 designprincipper, og eksperimenterede med at anvende
dem på både naturlige økosystemer og på menneskelige
levesteder. Hans arbejde er grundlaget for vores CLIPS &
Social Permakultur Orienteringstabel og Evaluering.
Da permakultur er fokuseret på langvarig lagring af energi (i
et økosystem såvel som et socialt system), giver dette
perspektiv os interessant information om, hvor gruppen har
et energi-mæssigt underskud, og hvilke symptomer der
opstår som følge af denne fejl i det sociale design.
Orienteringstabellen er skabt for at relatere permakulturprincipperne til de fire CLIPS-lag og identificere de
nøgleindikatorer, der fremhæver princippernes virkning i
hvert lag; flere af principperne er nært beslægtede med
hinanden, og det gælder også deres virkninger i gruppen.
Brug derfor tabellen med en fleksibel tilgang så det bliver
lettere at integrere den information der kommer frem.

INSTRUKTION 2-INDDELING I
ARBEJDSGRUPPER
5 MINUTTER
Facilitatoren inddeler den gruppen i undergrupper på 5
til 7 personer og opfordrer medlemmerne til at vælge et
eller flere principper, som de gerne vil fokusere på (alt
efter antallet af grupper). Han/hun kan også bruge
systemisk konstellation og placere princip-kortene med
billedsiden nedad på gulvet og bede folk om at gruppere
omkring dem.

INSTRUKTION 3 - ANVENDELSE AF
PRINCIPPERNE PÅ GRUPPENS
SITUATION
40 MINUTTER
Denne analyse går på tværs af alle 4 CLIPS-lag og ser hvert
enkelt lag i forhold til hvert af principperne. Alle
principperne er blevet analyseret i forhold til hvert CLIPS
lag, og specifikke symptomer er blevet identificeret for
hvert lag; nogle principper er som sagt nært beslægtede,
men giver alligevel lidt forskellige vinkler på gruppens
dynamik, alt efter hvilket lag de relateres til.
To par principper er blevet sammenføjet (2 & 3 og 8 & 10),
og to andre er blevet tilføjet (Flere Elementer og Flere
Funktioner), da begge har vigtig indflydelse på
gruppedynamikken.
Tabel A er organiseret i 3 kolonner: Holmgrens principper,
Anvendelse på natur og have, og Eksempler på social
permakultur. Hver gruppe læser princippet (eller
principperne) og diskuterer, hvordan det/de kan ses i
forhold til hver enkelt deltager, og dernæst i forhold
gruppens situation.
Facilitatoren kan stille spørgsmål for at sætte gang i
diskussionen:
- anvendes dette princip i vores gruppe?
- hvordan manifesterer det sig?
- hvordan kan vi drage mere nytte af det?
- hvordan er principperne forbundne med hinanden?
- hvordan påvirker dette princip samfundet generelt?
I en anden session kan facilitatoren introducere gruppen til
Social Permakultur & CLIPS Selvevaluerings-værktøjet, som
er en mere specifik og lag-orienteret evalueringsmetode.
Det kan give et mere detaljeret billede af de kritiske
områder i forhold til hvert af principperne.
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ORIENTERINGS-TABEL FOR SOCIAL PERMAKULTUR
INSTRUKTION 4 - OPSAMLING
20 MINUTTER

RELATION TIL CLIPS-MODELLEN

Deltagerne danner en cirkel og opfordres til at dele deres
oplevelser og hvad de lærte om hinanden og gruppens
virkelighed.
Der er nogle interessante refleksionspunkter for gruppen:
- hvad fortæller permakultur-principperne os om os selv,
vores gruppe og samfundet som helhed?
- hvor beslægtede føler vi os med naturens love? er de
vigtige for os?
- ser vi en sammenhæng mellem permakulturdesign og
gruppeplanlægning?
- ønsker vi at gå dybere og se på Social Permakultur &
CLIPS Selv-evaluerings-værktøjet?

Denne metode ser på gruppen som et integreret system
og analyserer den interne dynamik med udgangspunkt i
tilgangene fra permakultur-design og social permakultur.
Metoden er brugbar på alle CLIPS-lagene, dog allermest
når man arbejder med fællesskabs- og strukturproblemer.
Dette første trin vil hjælpe gruppen til at blive fortrolig
med principperne og få øje på sammenhænge med
gruppens styrker og svagheder.
Næste skridt går dybere i analysen med evalueringsværktøjet, der kombinerer social permakultur med CLIPS'
metoder. Her bliver det tydeligt hvordan et "forsømt"
princip" kan virke ind i de forskellige lag.

TIP TIL FACILITERING: At afholde en session med orienteringstabellen kan give nyt perspektiv til gruppen og åbne op for
stimulerende samtaler. Det gælder især for grupper med et stærkt fokus på miljø.
Det kan være til stor støtte for facilitatoren, hvis nogle af gruppens medlemmer er velorienterede inden for permakultur.
Det kan også være nyttigt at bruge lidt tid på at give en generel introduktion til permakultur inden sessionen - men ikke
strengt nødvendigt.
Der udbydes kurser i Permakultur i de fleste lande og på de fleste sprog; lokale permakultur-skoler, -foreninger eller institutter kan fremsøges på nettet. Litteratur om permakultur er også bredt tilgængelig på mange sprog, og det kan
være en hjælp at give gruppen en kort oversigt over de mest relevante titler og institutioner.
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SOCIAL PERMAKULTUR - del 2
EVALUERINGSVÆRKTØJ
LAG - DIAGNOSTISK METODE
Denne metode hjælper grupper til at skabe retning i deres arbejde og forstå deres største styrker og
svagheder ved hjælp af permakulturprincipper, anvendt sammen med CLIPS-modellen.
Evalueringssværktøjet går på tværs af alle CLIPS-lagene og er et diagnostisk værktøj. Det fuldender
metoden, der kombinerer CLIPS-modellen med den sociale fortolkning af permakultur, og bør bruges
efter orienteringstabellen i del 1.
Dette værktøj er stadig i test-fasen og vi modtager gerne feedback fra facilitatorer på forfatterens e-mail:
<lucilla@torri-superiore.org>.

Mål og delmål

Tid

Denne metode har til formål at:
hjælpe gruppen med at identificere de områder, der
har akut behov for opmærksomhed
afsløre gruppedynamikker der ikke er klart synlige ved
hjælp af andre værktøjer
åbne nye perspektiver og relatere gruppeprocesser til
processer i naturen i troen på at ”Naturen er
mesteren”.

Cirka 90 minutter pr. session afhængigt
af gruppestørrelsen. Det kan vise sig
nødvendigt med flere sessioner for at
gennemføre hele processen og få
analyseret alle permakulturprincipper i
forhold til de fire CLIPS-lag.

Materialer & forberedelse
Kort med de 12 permakultur-principper
Orienteringstabel for Social Permakultur
Evalueringsværktøj baseret på Social
Permakultur
Farvede sprittuscher
Papir og skrivere så deltagerne kan tage

Målgruppe
Målgruppen for denne metode er grupper
som allerede har en basal viden om
permakultur og er interesserede i at
udforske forholdet mellem
gruppedynamikker og permakulturens
design-principper.

noter

Antal deltagere
Min. 5 – max. 30.
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Varighed

10´
15´
5´
40´
20´

INTRODUKTION

Aktivitet
INTRODUKTION TIL ØVELSEN

FORKLARING - 10 MINUTTER
PRÆSENTATION AF
EVALUERINGSVÆRKTØJET
INDDELING I ARBEJDSGRU

ANVENDELSE AF PRINCIPPERNE
PÅ GRUPPENS SITUATION

OPSAMLING

Denne metode kan bruges, når gruppen i plenum ønsker at få et
nyt syn på den interne dynamik ved hjælp af permakulturens
principper, sprog og viden. Den anvendes efter at der er arbejdet
med orienteringstabellen i en session, der danner grundlaget for et
nærmere kig på gruppens dynamik. Evalueringsværktøjet
understøtter CLIPS facilitatoren (som bør være uddannet inden for
permakultur) til at identificere, hvor gruppen har svagheder eller
oplever mangel på sammenhæng.
Værktøjet viser den tætte sammenhæng mellem tilbagevendende
situationer, adfærdsmønstre og andre mønstre, der viser sig når et
permakulturprincip ikke anvendes, ikke er introduceret eller kun er
utilstrækkeligt benyttet. Herudfra identificeres mulige symptomer,
som CLIPS facilitatoren italesætter for at imødekomme gruppens
behov.
Evalueringsværktøjet indeholder et pointsystem, der indikerer,
hvor ofte et symptom optræder (altid - indimellem - aldrig). De
hyppigst tilbagevendende symptomer kan diagnosticeres som
kritiske punkter og kræver akut opmærksomhed.

EVALUERINGSVÆRKTØJ - baseret på social
permakultur
INSTRUKTION 1 - PRÆSENTATION AF
EVALUERINGSVÆRKTØJET
15 MINUTTER
Efter at gruppen er blevet introduceret til social permakultur
ved hjælp af orienteringstabellen, kan de begynde at bruge
evalueringsværktøjet til at analysere tilbagevendende
adfærdsmønstre og kritiske punkter. En aflæsning af
gruppedynamikken med øje for hvordan gruppens energi
"lagres" (eller mistes) over tid, vil give interessante
oplysninger om, hvor gruppen har et energimæssigt
underskud, og hvilke symptomer der opstår som følge af
denne fejl i det sociale design.
Evalueringsværktøjet er struktureret efter de fire CLIPS-lag
set i forhold til permakultur-principperne. Et eller flere
adfærdsmønstre er blevet identificeret som nøgleindikatorer
på bestemte virkninger i hvert lag.
Flere af principperne er nært beslægtede med hinanden, og
det gælder også deres virkninger i gruppen. Brug derfor
tabellen med en fleksibel tilgang så det bliver lettere at
integrere den information, der kommer frem.

INSTRUKTION 3 - ANVENDELSE AF
EVALUERINGSVÆRKTØJET PÅ
GRUPPENS SITUATION
40 MINUTTER
Denne analyse går på tværs af alle 4 CLIPS-lag og ser hvert
enkelt lag i forhold til hvert af principperne. Alle
principperne er blevet analyseret i forhold til hvert CLIPS
lag, og specifikke symptomer er blevet identificeret for
hvert lag; nogle principper er som sagt nært beslægtede,
men giver alligevel lidt forskellige vinkler på gruppens
dynamik, alt efter hvilket lag de relateres til.
To par principper er blevet sammenføjet (2 & 3 og 8 & 10),
og to andre er blevet tilføjet (Flere Elementer og Flere
Funktioner), da begge har vigtig indflydelse på
gruppedynamikken.

INSTRUKTION 2-INDDELING I
ARBEJDSGRUPPER
5 MINUTTER

Evalueringsskemaet har 3 søjler:
Symptom når princippet ikke anvendes
Permakulturprincipper
Frekvens (hvor tit optræder symptomet?)
Hver gruppe bedes fokusere på de 12 beskrevne
symptomer i relation til et specifikt princip og diskutere,
hvordan hvert af dem påvirker gruppens kontekst. For
nogle symptomer kan mere end ét princip gælde, og
dette er markeret med en stjerne *.

Facilitatoren opdeler gruppen i 4 mindre grupper og
beder alle vælge et CLIPS-lag, de gerne vil fokusere på.
Han/hun kan også bruge systemisk konstellation og
placere princip-kortene på gulvet med billedsiden nedad
og bede folk om at gruppere omkring dem.

Facilitatoren kan stille spørgsmål for at sætte skub i
diskussionen:
- kan du genkende dette kritiske punkt i gruppen?
- hvor ofte manifesterer det sig?
- hvordan er det relateret til princippet?
Hvert symptom får et antal point, og hver gruppe skal nå
igennem alle 12 punkter og skrive det samlede antal point
nederst i søjlen.
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EVALUERINGSVÆRKTØJ- baseret på social
permakultur
INSTRUKTION 4 - OPSAMLING
20 MINUTTER

RELATION TIL CLIPS MODELLEN

Hver gruppe inviteres til at dele deres resultater i forhold til
det CLIPS-lag de har arbejdet med, startende med det
individuelle lag. De kan præsentere resultatet visuelt med
et diagram eller et mindmap, for at fremhæve de områder
og lag, der har mest brug for opmærksomhed.
Når alle grupper har fremlagt deres arbejde vil det samlede
billede give et permakulturelt perspektiv på gruppens
situation, og CLIPS facilitatoren vil være behjælpelig med at
behandle de kritiske punkter.
Næste trin er at anvende CLIPS metoderne med
permakultur-principperne som referencepunkter for at
holde gruppen på sporet i processen.

Denne metode ser på gruppen som et integreret system
og analyserer den interne dynamik med udgangspunkt i
tilgangene fra permakultur-design og social permakultur.
Evalueringsværktøjet sigter på at klarlægge hvordan det
kommer til udtryk i de forskellige lag, når et princip ikke
følges.
Metoden er eksperimenterende og der kræves et solidt
og erfarent kendskab til både CLIPS og permakulturdesign.

TIP TIL FACILITERING: Evalueringsværktøjet kan også benyttes individuelt som forberedelse til gruppearbejdet. Hvis
skemaet udleveres inden gruppesessionen, har deltagerne tid til at gøre sig tanker og til at få kendskab til permakultur,
som måske er et nyt vidensområde for dem. De individuelle analyser kan tages med i de mindre grupper som har valgt et
lag at beskæfige sig med. På den måde bliver fokus ikke for bredt, til gengæld kan gruppen få ordentligt fat på kritiske
punkter. Værktøjet virker bedst når nogle af deltagerne har en forhåndsviden om permakultur, og gruppen er indstillet på
at arbejde med denne potente og komplekse disciplin.
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