
DELTAGELSES-
FACILITERING
Faciliteringsforløb i deltagelse og demokratiske forandrings- 
processer

Arbejder du med deltagelsesprocesser, involvering af aktører eller borgere, repræsentation 
eller udvikling af kollektive beslutningsprocesser, men savner konkrete værktøjer til at facili-
tere selve processen? Så holder We Do Democracy et faciliteringsforløb, hvor du bliver klædt 
på til at lede en professionel forandringsproces og skabe mere og bedre deltagelse.

Samfundets udfordringer kalder på kollektive løsninger og involvering af mange forskellige aktører, interes-
senter og borgere. Inddragelse og bred repræsentation giver bedre og mere bæredygtige løsninger. Derfor 
er der også behov for, at vi udvikler vores måde at arbejde med inddragelse på.

På fire dage vil du opnå en grundlæggende forståelse for det deltagelsesdrevne demokrati – deltagelsesmo-
deller, demokratibegreber og feltets vigtigste tendenser og innovationer. Du lærer om deltagelsesprocesser 
gennem en værktøjskasse med metoder og greb, som klæder dig på til at tilrettelægge og gennemføre alt 
fra møder til workshops. Der vil både være fokus på at designe formålsdrevne og målrettede processer, 
samt på at facilitere på en engagerende måde, der forløser den kollektive intelligens og styrker ejerskabet.

Det er relevant for dig, der arbejder med kollektivt drevet forandring i samfundets forskellige sektorer, f.eks. 
inden for politikudvikling, medlemsdemokrati, communityledelse eller borgerinddragelse i bred forstand. 
Din rolle kan være alt fra leder, konsulent eller embedsmand til politisk beslutningstager – fra det offentlige, 
private eller civilsamfundet. 

Efter forløbet kan du…

• Designe deltagelsesstrategier og -processer
• Navigere i moderne og deltagelsesdrevne demokratifelter 
• Afdække og forventningsafstemme deltagelses- og procesbehov 
• Tydeliggøre fælles forståelse for formål, leverancer og succeskriterier
• Designe proces-flows, der sikrer sammenhæng, og at målet nås
• Målrette gruppers kollektive intelligens og produktivitet, samt hjælpe med at holde fokus 

på opgaven

Datoer:
Modul 1: 16. + 17. januar 2023
Modul 2: 7. + 8. marts 2023



Modul 1 
Deltagelsesdesign

Modul 2 
Facilitering af deltagelse 
i praksis

Her fokuserer vi på den afgørende 
forberedelse, der ligger forud for, at 
du træder ind i rummet for at lede 
møder, workshops eller deltagel-
sesforløb. Det handler om, hvordan 
vi designer effektfulde processer, 
der skaber den ønskede foran-
dring. En dygtig procesdesigner 
kender og forstår alle elementer i en 
proces - både før, under og efter - der 
understøtter målsætningen. Du får her 
værktøjer til at træffe præcise og velbe-
grundede valg, og du vil få en øget bevidst-
hed om, hvad der virker, og hvornår det virker. 
Derudover går vi i dybden med, hvad demokrati 
og deltagelse er, og hvorfor det er så afgørende 
at arbejde med.  Vi arbejder både med design af 
de lange og komplekse forløb og med generelle 
designværktøjer.

På dette modul arbejder vi med det, der sker, når 
processen går i gang og mennesker kommer 
ind i rummet. Hvordan kan man styrke det 

faciliterende lederskab og styrke gennem-
slagskraften uden at give køb på reel 

involvering og dialog? Vi arbejder med 
de grundlæggende kompetencer, 

der kendetegner den kompetente 
facilitator, og hvordan du kan 
bruge dig selv og dine styrker, når 
du faciliterer. Samtidig trænes 
du i, hvordan du kan bringe 
deltagernes forskelligheder spil 
og mobilisere gruppens kræfter 
i arbejdet med at udvikle fælles 

løsninger, der sikrer motivation 
og ejerskab til processen og re-

sultatet. Du får derudover indsigt 
i, hvad der sker med mennesker i 

forandringsprocesser og forståelse for 
gruppedynamikker, så du som facilitator kan 

håndtere de reaktioner og de udfordringer, der 
kan opstå. 



Underviser

Det praktiske

Zakia Elvang har udviklet forløbet og vil være den 
primære underviser. Zakia har leveret rådgivning, facili-
tering og træning til mere end 3000 ledere i bæredyg-
tige forandringsprocesser og har arbejdet i både den 
offentlige og private sektor samt for NGO’er i 20 år. Du 
vil møde en erfaren konsulent og en af Danmarks mest 
kompetente facilitatorer. Zakia har talent for at skabe 
energi, forståelse og resultater inden for komplekse og 
store deltagelsesprocesser. Hun har stærk fornemmelse 
for mennesker og udviser opmærksomhed, autenticitet 
og effektivitet. Zakia praktiserer en skarp og smittende 
form for lederskab, der skaber momentum og bære-
dygtig forandring. Derudover er Zakia ekspert i, hvordan 
man skaber reel deltagelse på tværs af adskillige forskel-
lige processer. 

• 2 moduler = 4 hele dage
• Oplæg, øvelser, teori, praksis, feedback, sparring, læringsmakker/gruppe rundt om modulerne 
• Forløbet koster 8.000 kr. ex moms pr. deltager
• Prisen inkluderer We Do Democracys egen håndbog i facilitering samt materialer og forplejning. 
• Modulerne afholdes i Demokrati Garage i Københavns Rentemesterkvarter i København NV
• Tilmelding sker ved at udfylde følgende formular: Tilmelding

Vil du vide mere eller har spørgsmål til faciliteringsforløbet, kontakt programleder
Kolja Dahlin +45 22 40 67 68 / kolja@wedodemocracy.dk  

Opbygning af træningsforløbet
• Kombination af oplæg, øvelser, teori, praksis og feedback
• Dynamisk og varieret læringsrum, der understøtter forskellige læringsstile
• Teoretisk fundament og mulighed for at arbejde målrettet med egen læring og udvikling af praksis
• Formulere og opfølgning af læringsmål
• Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, refleksionsspørgsmål og mulighed for at afprøve det 

lærte i egen kontekst

Sponsorer
We Do Democracy sponsorerer en plads på Deltagelsesfacilitering til en aktør, der gør et godt 
stykke arbejde for vores demokrati!
Du kan selv søge om den gratis plads eller nominere en person, der har brug for en værktøjskas-
se til at accelerere og understøtte arbejdet med forandringer. Ansøgningen/nomineringen sen-
des til kolja@wedodemocracy.dk og skal indeholde lidt om, hvem du er, dit bidrag til demokratiet, 
og hvordan du tror faciliteringstræning kan hjælpe dig i dit videre arbejde.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kX-So6HNlkaviYyfHO_6kddkS4bbShVBnwMpmx37yaZUMDhaQ0RVMEg4SFFMMkRMNElWN0VDRVRMSy4u

