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1. Introduktion
Benefit4Regions projektet har arbejdet på at udvikle
løsninger på udfordringer i landdistrikter for at nå en fælles
vision om levende, samarbejdende og bæredygtige
landdistrikter i det dansk-tyske grænseland. I løbet af
projektet blev det tydeligt, at de 10 projektpartnere og
22 netværkspartnere har udfordringer af demografisk
og strukturel karakter, der ligner hinanden, men at de
håndterer dem på meget forskellig vis.
Partnerne har haft det til fælles, at de har arbejdet på
at opfylde visionen ved at gøre brug af mulighederne
og potentialet hos borgerne, foreningerne, 
virksomhederne og organisationerne i landdistrikterne
på en SMARTERe måde. Ved ordet SMARTER menes
en måde, der på en og samme tid er specifik, målbar,
opnåelig, realistisk, tidsbegrænset og tilpasset. Oversat
til engelsk er det: Specific, Measurable, Achievable,
Reasonable,Time bound, Evaluated og Readjusted.
Potentialet og mulighederne hentes ikke kun fra
de menneskelige ressourcer, men også fra de
historiske og stedbundne ressourcer (OECD 2006). I
Benefit4Regions projektet har vi fokus på, hvordan de
menneskelige ressourcer driver udviklingen fremad.
Involvering, kommunikation og læring er nøgleordene,
når mulighederne og potentialerne i landdistrikterne skal
aktiveres. Bringes nøgleordene rigtig i spil i udviklingen
af landdistrikter, bliver resultatet løsninger, der er skabt
og udviklet gennem involvering – og erfaringerne viser,
at de som oftest giver de bedste løsninger.
En måde at kombinere de tre nøgleord involvering,
kommunikation og læring på er ved at ”samskabe”.
Samskabelse er (iflg. Torfing et al, 2016:7f) en proces,
hvori to eller flere offentlige og private aktører forsøger at
løse et fælles problem, udfordring eller opgave, gennem 
udveksling af forskellige former for viden, ressourcer,
kompetencer og idéer, der styrker produktionen af
offentlige værdier i form af visioner, planer, policy,
strategier, lovgivningsrammer eller services. Dette
sker enten gennem en fortsat forbedring af output eller
gennem trin-løsninger, der ændrer forståelsen af et
problem eller en opgave, og fører til nye måder at løse
det på.

Torfting (2014) har tidligere peget på, at samskabelse 
mellem parter indenfor kommunale-, administrative-, 
erhvervsmæssige- og borgerrelaterede grupperinger 
er vigtig for at udvikle løsninger til samfundsmæssige 
udfordringer. Eksempelvis vil kommunale politikere 
gerne styrke deres politiske lederskab, og det kræver 
tæt dialog med den kommunale administration, lokale 
foreninger og kommunens borgere. Embedsmændene 
har tilsvarende brug for at involvere private aktører i at 
løse komplekse problemer, fordi lokale ressourcer og 
lokalkendskab kan inddrages og skabe bedre løsninger. 
Borgerne søger sammen i fællesskaber for at påvirke 
meningerne hos beslutningstagerne, ligesom de gerne 
vil involveres mere direkte i beslutninger, der påvirker 
deres hverdag.
Da formålet med Benefit4Regions er at fremmer 
samarbejdet mellem offentlige myndigheder og 
organisationer, bekræfter projektets resultater 
ovennævnte iagttagelser fra Torfing.

Gevinsten ved samskabelse kan være:
• en styrkelse af demokratiet, da flere involverer sig i

beslutningsprocessen
• et mere nuanceret beslutningsgrundlag, da en

øget dialog og debat bringer flere synspunkter og
perspektiver frem

• borgernes handlekraft forøges, da den enkelte
føler sig inkluderet og værdsat i et fællesskab,
som sammen skaber løsninger på meningsfulde
opgaver (Peter Matzen, 2015)

• borgernes meninger og synspunkter oplever større
legitimitet, fordi det er skabt i dialog med forvaltning
og politikere

• mobilisering af ressourcer, når processen
bliver mere nærværende og resultater viser, at
menneskers drivkraft handler om at mærke den
indre motivation og at finde mening (Peter Matzen,
2015)

• mindre implementerings-modstand, da der er
bedre forståelse og accept af løsningen.
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Endelig skaber det bedre fælles udviklingsprojekter pga. mere præcise problemformuleringer, større idérigdom, 
gensidig læring og ejerskab til nye og kreative løsninger.
Samskabelse bygger på en gruppe af mennesker, der indgår i et netværk. Her lærer de af hinanden og 
udvikler hinanden i fællesskab. Der er i læringen et nært samspil mellem den indholdsmæssige og den 
drivkraftsmæssige dimension, hvilket betyder, at dét, der bliver lært, omsættes til mental energi, samtidig med 
at motivationen, følelserne og viljen påvirkes af den indholdsmæssige side af læringen (Illeris, 2015). Viden 
om læring og læringsprocesser kan derfor være nyttig og afgørende, når personer i arbejdsgrupper, i netværk 
eller i undervisningssituationer skal arbejde sammen og skabe merværdi. Her findes forskellige redskaber til 
at få netværket til at fungere.
Det er nødvendigt for hvert enkelt individ at udvikle nye kompetencer gennem hele sit liv for at kunne forstå 
og følge med, når samfundet ændrer sig. Et samfund i hastig forandring kræver, at vi kan forandre os, og at vi 
kan agere i forandringer.
Dét må vi lære løbende, og ifølge Kolb (1984) lærer en voksen person ved at bygge ovenpå eksisterende 
erfaringer og udvikle dem. Læring er mulig, når tre centrale forhold er til stede hos personen:

1. Kognitive faktorer (tænkning og erkendelse)
2. Affektive faktorer (følelser, stemninger, humør, holdninger, meninger, vilje og stræben)
3. Sociale faktorer (den vekselvirkning og påvirkning af hinanden der sker, når personer indgår i en

gruppe)
Samskabelse sker ikke ved en beslutning, men er et resultat af en proces – og processen kan med fordel 
guides for ikke at strande, køre af sporet eller standse helt. Facilitering kan være et redskab hertil, og i det 
efterfølgende vil facilitering blive beskrevet som en teknik, der udføres af en facilitator for, at en gruppe af 
deltagere kan opnå de mål, de har sat sig for at nå.
Udover at beskrive facilitatorrollen og opgaverne samt hvilke kvalifikationer en facilitator kan besidde, gives 
der gode råd til forberedelse af en velfungerende proces. Teksten afsluttes med eksempler på facilitering fra 
casestudierne i Benefit4Regions.

2. Facilitering
Facilitering er en teknik, der kan hjælpe en gruppe med at udrette det, som de ønsker. Der kan være tale om 
en gruppe eller et netværk, der er nedsat med det formål at sætte mål og finde løsninger på samfundsmæssige 
udfordringer gennem f.eks. samskabelse eller en gruppe af personer, der er samlet for at lære nyt, debattere 
eller udveksle idéer.
Definitionen af en gruppe er, at de har en opgave eller et bevidst mål, som den bevæger sig i forhold til, og en 
gruppe har en indbyrdes relation, den som i det mindste delvis er bevidst: Man skal vide, som den bevæger 
sig hen imod, og en gruppe, at man tilhører gruppen (Raae, 1994).
Facilitering fokuserer på at skabe gode rammer for gruppearbejdet – rammer, hvor der kan udveksles 
informationer, meninger og ideer for at skabe nye løsninger eller komme videre i udviklingsprocesser. 
Facilitering retter sig ikke imod at styre, dirigere eller kontrollere gruppens arbejde, men imod at guide og 
understøtte gruppearbejdet, så arbejdet skrider fremad på en god måde.
En facilitator er en slags mødeleder eller ordstyrer, der bistår gruppen ved at styre formen på 
deltagernes samtale og interaktion snarere end indholdet. Facilitatorens opgave er at holde gruppens fokus 
på hele vejen igennem processen, og derigennem opnå resultater.
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 Der kan med fordel hentes viden for udførelse af facilitatorrollen i litteraturen om voksenpædagogik. Det kommer 

vi nærmere ind på i de efterfølgende afsnit.

I Benefit4Regions projektet blev der delt viden, sparret med hinanden og udviklet løsninger i ti netværksgrupper, 

kaldet casestudier. Casestudie-modellen blev valgt for at deltagerne kunne tage udgangspunkt i egen hverdag, 

egen viden og egne projekter. Forskere kunne desuden uddrage ny viden om bl.a. deltagelse, kommunikation og 

læring i netværksgrupper. I casestudierne indtog lederen af gruppen en faciliterende rolle.
Herunder vil vi se nærmere på, hvordan faciliteringsrollen er forskellig i forhold til, om det er en nyetableret gruppe 
eller en gruppe, der har arbejdet sammen over en længere periode.

2.1 Facilitator-rollen i netværksgrupper
Faciliteringsopgaven og -rollen er forskellig alt efter, hvor ny eller hvor etableret en netværksgruppe er. Dette 
hænger sammen med deltagernes sociale forhold til hinanden, kendskab til hinandens viden og erfaringer, samt 
dén opgave, de er samlet for at løse. Dette er illustreret i figur 1, hvor aktivitetsniveauet og selvrealiseringen af et 
netværk, sættes i forhold til værdien og udbyttet af forløbet.

Værdiskabende netværk:

Figur 1 viser, at i begyndelsen af alle netværksgrupper er der tale om ”potentielle” netværk, hvor alle deltagerne 
ønsker at finde løsninger på udfordringer, men gruppen har endnu ikke de personer eller den nødvendige 
viden, der skal til for at arbejde på konkrete løsninger. Vi kan kalde det gruppens etableringsfase.
Etableringsfasen er kendetegnet ved at være diffus og selvorienteret, og den er præget af usikkerhed og andre 
krisetegn.
Denne fase skal gruppen gennemgå for at udvikle en vis ”vi-følelse”, der er opstået i næste fase af gruppens 
arbejde.
Den næste fase kaldes et ”latent” netværk, hvor den grundlæggende viden og tillid til hinanden danner basis for et 
godt samarbejde og skaber grobund for resultater. Niveauet af samarbejde mellem personerne er karakteriseret 
ved, at personerne arbejder parallelt på egne projekter i stedet for at arbejde sammen.
Deltagerne fokuserer på individuelle mål fremfor et fælles værdiskabende mål.
Sidste niveau kaldes et samarbejdende netværk (”working cluster”), hvor samarbejde og samskabelse mellem 
deltagerne er formen. Der er tillid, nødvendig viden og et defineret fælles mål, der samarbejdes om at nå. I stedet 
for at blive skræmt over konflikter, som opstår undervejs og forsvare s ig mod dem, kan gruppen rumme og 
bearbejde eventuelle konflikter. 



Nogle grupper gennemgår ikke den beskrevne udvikling – dvs. de forbliver fx i etableringsfasen, og når ikke at 
udvikle en ”vi-følelse”, der er central for de næste to faser.
Facilitatorens fokus, rolle og værktøjer er forskellig alt efter, om der er tale om et potentielt, latent eller samarbejdende 
netværk. Netværkets værdiskabelse er et resultat af gruppens fremdrift, der skal hjælpes på rette vej af facilitatoren. 
Deltagernes aktive medvirken i netværksgruppen er afgørende for at opnå et godt resultat, og deltagernes faglighed 
og forskellighed skal supplere hinanden. Endelig er det centralt, at alle føler ejerskab over de resultater, der er skabt 
i fællesskab.
Figur 2  viser facilitatorens rolle, fokus, kompetencer og opgaver i de forskellige udviklingsstadier i netværksgrupperne 
(Ingstrup & Damgaard, 2013).

Stadier 1.Potential cluster 2.Latent cluster 3.Working cluster
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 2.2 Kvalifikationer
Som det fremgår af skemaet er en facilitator 
en person, som er karakteriseret ved at kunne 
håndtere forskellige situationer med hjælp af egne 
kvalifikationer såsom (Mesquita, 2007):
• Kan arbejde fremadrettet
• Være troværdig
• Neutral
• Integrativ – helhedsorienteret tilgang
• Resultatorienteret
• Innovative
• Iværksætter
• Veludviklede evner for ledelse og kommunikation

Desuden skal en facilitator være i stand til at formidle 
og mægle for at skabe en fælles forståelse. Fokus er 
på at skabe tillid mellem deltagerne og gøde jorden 
for samarbejde. Derudover skal der fokuseres på 
at skabe en ramme, hvor informationer, idéer og 
ressourcer deles, og hvor deltagerne opmuntres 
og gives plads til skabe viden og innovere sammen 
(Gagné et al., 2010; Molina-Morales, 2005).
Med hensyn til kommunikationen mellem 
facilitatoren og deltagerne, påstås det i litteraturen 
om voksenpædagogik (Khristensen / Alrø, 
1993) at underviseren, her facilitatoren, ubevidst 
kommunikerer sin personlighed gennem sin krop, sit 
sprog og sin stemme, overfører gamle relationer til 
situationen.
Kommunikativ succes handler derfor for facilitatoren 
om, for alvor at blive den person han eller hun er, og 
lade sin personlighed skinne igennem.

2.3 Beslægtede funktioner
Facilitatoren skal være bevidst om, at fokus er at 
guide og understøtte samarbejdet i netværksgruppen, 
snarere end det er at yde støtte til og udvikle den 
enkelte deltager. Der er forskel på dén rolle, der 
assisterer netværksgruppen, og dén rolle, der yder 
støtte til den enkelte deltager.
Figur 3 synliggør beslægtede roller og funktioner til 
facilitering. Figuren viser roller og funktioner opdelt alt 
efter om fokus er på assistere netværksgruppen, dvs. 
projektet, eller om at fokus er på at yde støtte til 
den 

enkelte deltager (Fangel, Projektledelse as, 2018):

Mentoring handler udelukkende om at udvikle en 
persons personlige kompetencer over en længere 
periode. En mentor er en vejleder og rådgiver for 
den pågældendes udvikling og karriere. Mentoring 

har til formål at styrke personens muligheder i den 
organisation, hvor vedkommende er ansat/aktiv. 

Coaching anvendes af professionelle trænere eller 
instruktører, og de opmuntrer og understøtter den 
coachede person til at blive mere kompetent og til at  
udbygge sine kompetencer yderligere. Coachingen af 
personer, der deltager i konkrete projekter, vil også kunne 
fremme projektets resultater.

Konsulting foretages af proceskonsulenter. 
Proceskonsulentens rolle er beslægtet med 
facilitatorrollen ved, at der fokuseres på 
samarbejdsprocessen for at nå målet i et konkret 
projekt.
Konsulenten går ikke ind og leder processen, men 
hjælper projektlederen og de øvrige deltagere til selv 
at håndtere eksempelvis konfliktsituationer.
En tydelig forskel er eksempelvis, at en konsulerende 
leder deltager selv aktiv i idéskabelsesprocessen, 
samtidig med at vedkommende sikrer forløbets 
retning mod det definerende m ål. E n facilitator 
deltager ikke i idéskabelsesprocessen.
Sparring er møntet i forhold til projektet og ikke 
deltagerne i processen. Endelig findes begreberne: 
Moderering og moderator, der er andre ord for 
facilitering og facilitator og som – så vidt vides – især 
benyttes i tysktalende lande.
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I næste afsnit ser vi på, hvorledes facilitatoren kan 
forberede sig på processen med netværksgruppen 
for at sikre optimale forhold for et godt forløb. ”Du 
behøver ikke være klog, bare du er godt forberedt” 
– lød ordene fra chefen til sin medarbejder, og
dette underbygges af håndværker kredse, hvor
mantraet lyder: ”God planlægning er det halve af
arbejdet”. Undervurdér ikke vigtigheden af en grundig
forberedelse

2.4 Planlægning og forberedelse
Mødet mellem deltagerne i netværket, workshoppen 
eller arbejdsgruppen kræver grundig forberedelse for 
at blive optimal. Her kan facilitatoren hente inspiration 
i figur 4, der viser en didaktisk relationsmodel 
bestående af følgende trin:

1. deltagernes forudsætninger
2. mål
3. fagindhold
4. processen
5. vurdering
6. rammefaktorer

”Faciliteringsopgaven og -rollen er 
forskellig alt efter, hvor ny eller hvor 
etableret en netværksgruppe er. Dette 
hænger sammen med deltagernes 
sociale forhold til hinanden, kendskab 
til hinandens viden og erfaringer, 
samt dén opgave, de er samlet for at 
løse..”
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(Hiim / Hippes, 2007)

Modellen er et redskab til analyse af et under-
visningsforløb. Den didaktiske relationsmodel 
handler om relationerne mellem elementerne:
Læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, 
indhold, læreprocessen og vurdering/evalue-
ring. Det er ikke muligt at påvirke et område af 
modellen, uden at det ikke også har effekt på 
de andre fem elementer.
Modellen kan med fordel anvendes af facilitato-
ren, når denne forbereder sig på at guide pro-
cessen i en workshop, debat, ide-forløb, pro-
jektforløb eller lignende.
Læringsforudsætninger: Læringsforudsæt-
ningerne ændres i takt med undervisningsfor-
løbet. Indledningsvist skal der ses nærmere 
på, hvad deltagerne medbringer af erfaringer 
og interesser. Læring hos voksne baseres på 
dét, de i forvejen ved, så derfor er det vigtig at 
kende deltagernes erfaringsgrundlag.

Mål: Disse er med til at kunne fastlægge faci-
litatorens rammer for processen, der som ud-
gangspunkt har dét mål at finde løsninger på 
samfundsmæssige udfordringer, lære nyt, de-
battere eller udveksle idéer og lignende.
Indhold: Her beskrives processen for facilitato-
ren. Der er taget hensyn til, hvilken rolle de for-
skellige aspekter spiller, og hvordan forløbet er 
tilrettelagt. Indholdet af faciliteringen er formet 
ud fra de mål, der er fastslået. Der er to former 
for indhold i forløbet; det skjulte/latente og det 
åbne/manifeste.

wir leben Gemeinschaft
vi udlever fæl lesskabet



 Under det skjulte hører eksempelvis ledelsestyper 
hos deltagere, der skal kunne samarbejde i et netværk. 
Der kan være tale om entreprenører, producenter, 
administratorer og integratorer (Adizes), hvilket er 
godt for facilitatoren at have i baghovedet, for at 
fremme samarbejdet i gruppen. Det åbne indhold 
kan eksempelvis være program, indhold, tidsplan og 
deltagere.
Læreprocessen: Denne beskriver, hvordan selve 
læringen skal foregå, og hvem der tilrettelægger 
forløbet. Der er tre forskellige principper, som kan 
bidrage til en succesfuld proces; 1) medbestemmelse, 
hvor deltagerne gennem samarbejde og aktiv 
deltagelse i forløbet lærer om demokratiske værdier, 2) 
oplevelsesorientering, er et forløb der giver deltagerne 
mulighed for at inddrage deres egne erfaringer og 3) 
sammenhæng mellem teori og praksis, hvor 
deltagernes egne erfaringer knyttes til teori, 
eksempelvis i form af eksterne oplæg, som anvendes i 
forløbet.
Vurdering / evaluering: Hvordan vurderer 
deltagerne udbyttet af processen? Hvilke resultater er 
nået i forhold til forventningerne og det planlagte? 
Hvad er ikke nået? Hvordan evalueres på forløbet og 
hvem skal vide dét? Dette foregår både af selve 
processen og af deltagernes feedback i forhold til 
resultaterne.
Rammefaktorer: Her kan være tale om 
elementer såsom love, organisatoriske midler såsom 
økonomi, ledelse, materialer, AV-udstyr, planer etc., 
kulturelle aspekter, lokalmiljøet og organisatoriske 
midler (økonomi, ledelse, materialer, AV-udstyr, 
planer etc.). Disse kan enten begrænse eller fremme 
læringsprocessen.

3. Praktiske eksempler på facilitering

3.1 Eksempel fra casestudie A
I denne gruppe var der få deltagere, hvorfor opbygning 
af sociale bånd mellem deltagerne var en naturlig del 
af de første par introduktionsmøder. Her 
udvekslede deltagerne erfaringer og viden fra hver 
deres individuelle fagområde. 

Dette dannede basis for at skabe en grundlæggende 
viden og tillid til hinanden, der kunne fremme det 
gode samarbejde og skabe grobund for resultater. 
Hver deltager arbejdede individuelt på egne projekter 
i stedet for at arbejde sammen.

For at arbejde mod fælles værdiskabende mål, blev 
baglandet inviteret på inspirationstur til to forskellige 
geografiske steder, hvor der var særlig fokus på emnet. 
Med denne nye viden i bagagen begyndte gruppen at 
se på, hvad der kunne skabes af fælles mål. 
Facilitatorens rolle – udført af casestudie lederen - 
var at sætte rammerne for projektets arbejde, bygge 
relationer op og arbejde henimod forretningsmæssige 
fællesløsninger.

3.2 Eksempel fra casestudie B
Casestudie B udviklede sig i projekts løbetid fra at være 
et potentielt netværk, til et latent netværk og til endeligt 
at blive et samarbejdende netværk. Gruppen har 
dermed gennemgået alle tre faser. Facilitatorens rolle 
var forskellig, men tydelig i de tre faser. For at skabe 
tillid og et godt samarbejdsgrundlag blev der afholdt 
møder hos deltagerne på skift, hvor der var plads til 
dialog og uformel snak i en ikke-stram dagsorden. Dette 
var med til at knytte bånd imellem deltagerne. Efter de 
første par møder blev der indarbejdet faglige indlæg, 
walk-and-talk aktiviteter og besøg på oplevelsessteder i 
programmet. Fokus flyttede sig over tid fra at skabe 
sociale fælles bånd i casestudie-gruppen, til videndeling 
og kollegial sparring, til at give rum for nye partnerskaber 
og forretningsmæssige tiltag.
I den sidste del af casestudiet blev der søsat et 
fællesprojekt mellem projektpartnerne, hvor målet 
var at udvikle, afprøve og formidle et bæredygtigt 
koncept, der skulle styrke oplevelseserhvervet i 
yderområderne. Dette skulle ske ved hjælp af bedre 
informationsformidling igennem personlig betjening, 
fremskudt turistinformation på færgerne og formidling 
af ø-pas-produktet på færgerne omkring Østersøen. 
Alle projektpartnerne i casestudie-gruppen var 
repræsenteret i det fælles projekt.
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 Gruppen ønskede at bruge deres erfaringer i 
casestudiet til at lave en liste med gode råd, og 
gruppen fik assistance fra en ekstern facilitator hertil. 
Dette viser, at facilitatorfunktionen ikke nødvendigvis 
behøver at ligge på skuldrene af samme person fra 
start til slut, men at facilitatoren kan udskiftes i 
forløbet og måske tilkøbes, når det giver mening og 
kan tilføre ny fremdrift.
Det har været vigtig for facilitatoren i casestudiet 
at give plads og motivere til, at deltagerne skabte 
udviklingen sammen. Det var ikke facilitatorens 
opgave at coache, være sparringspartner eller 
projektleder. Desuden skulle facilitatoren være i 
stand til at formidle og mægle for at skabe en fælles 
forståelse.

3.3 Eksempel fra casestudie C
I begyndelsen af projektet var temaet for casestudiet 
”tilgængelighed”, dvs. adgang til ny viden. Der blev 
afholdt en konference om ”Participatory budgeting 
as a bridge between Danish-German areas and 
Porto Alegre” med undertitlen: ”Participation, 
communication and education”.
Casestudiets facilitator havde på konferencen til 
opgave at sætte rammerne for et fremtidigt netværk, 
hvor involvering, kommunikation og læring kom i 
fokus. Interessen blev vakt hos konferencedeltagerne 
og mange potentielle interessenter fik stiftet 
bekendtskab med emnet.
Senere blev der afholdt endnu et kursus for 
medlemmer af landsbylaugene i Sønderborg. Først 
var alle deltagerne samlet for at høre et oplæg om 
temaet: ”Landsby ledelse af fremtidens landsbyer”. 
Derefter var der fire f orskellige w orkshops med 
aktuelle og relevante emner, og hver gruppe havde 
sin egen facilitator.
To af deltagerne i casestudiet var facilitatorer på en 
workshop, hvor de benyttede LEGO® SERIOUS 
PLAY®. Dette var dels for at give plads til kreativ 
tænkning for at fremskynde innovation; dels for at 
skabe konstruktive diskussioner, hvor alle blev hørt 
og for at gør refleksioner og dialogproces nemmere 
og endelig for at opretter en fælles tankegang om 
indretning af landsbyen og funktionerne.

En anden facilitator brugte post-it og plakater for, at 
få deltagerne til at komme med input til den videre 
debat, mens en tredje gruppe sad i en rundkreds 
omkring facilitatoren, der stillede spørgsmål og kom 
med inspirerende tips, der åbnede op for nye idéer og 
handlinger hos deltagerne.
I alle fire w orkshops b enyttede facilitatorerne 
forskellige værktøjer for, at grupperne kunne 
samarbejde om at se nye muligheder og løse 
dilemmaer for landdistriktsudvikling i deres 
lokalsamfund. Deltagerne var samlet for at lære 
nyt, debattere og udveksle idéer, der kunne føre til 
værdiskabelse på både lokalt plan, men også løfte 
landdistriktsområdet i kommunen og skabe grundlag 
for bedre samskabelse.
Samtidig var medlemmer af casestudie-netværket 
aktive facilitatorer, der bidrog til at øge værdien i 
forhold til aktivitets- og selvrealiserings niveauet for 
deltagerne på et ”potentiel netværks” niveau, hvor 
”vi-følelsen” blev udbygget for kursisterne. Opgaven 
bandt desuden casestudie-netværket mere sammen. 
Forud for kurset havde facilitatorerne planlagt 
deres proces, og under denne forberedelsen havde 
de undersøgt forudsætninger, målet med hver 
workshop og kurset generelt, hvilke elementer der 
skulle indgå i hver workshop, og hvorledes 
processen skulle planlægges samt rammerne 
såsom rumstørrelse, opstilling af stole, lys, lyd, AV-
udstyr m.m. En del af forberedelserne var også at 
fastlægge, hvorledes der skulle evalueres og hvor 
disse erfaringer skulle bringes i spil, efterfølgende. 
Fælles for alle eksemplerne er, at netværksgruppen 
ikke ville have været i stand til at skabe gensidig 
tillid, anvende deltagernes viden og ressourcer og 
ultimativt samarbejde for at nå frem til et fælles mål, 
hvis ikke en facilitator undervejs havde guidet, støttet og 
hjulpet gruppen på vej.
I Benefit4Regions ” methood t oolbox” e r d et muligt 
at finde v ærktøjer t il u dførelse a f facilitatorrollen. 
Desuden ses yderligere beskrivelser om emnet 
artiklen: ”Brobygning”.
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4. Konklusion
Projekt- og netværkspartnerne i Benefit4Regions 
projektet ønsker at nå en fælles vision om levende, 
samarbejdende og bæredygtige landdistrikter i det 
dansk-tyske grænseland. Dette kan ske ved, at gøre 
brug af mulighederne og potentialerne hos borgerne, 
foreningerne, virksomhederne og organisationerne i 
landdistrikterne på en SMARTER (specifik, målbar, 
opnåelig, realistisk, tidsbegrænset og tilpasset) måde. 
Baggrunden er, at der på både den danske og tyske 
side af grænsen er udfordringer i landdistrikterne af 
demografisk o g s trukturel karakter. E rfaringerne i 
projektet er, at udfordringerne håndteres på meget 
forskellig vis, men at fællesnævneren i tiltagene er: 
Involvering, kommunikation og læring.
De tre begreber er vigtige, når parter indenfor 
kommunale-, administrative-, erhvervsmæssige- og 
borgerrelaterede grupperinger skal ”samskabe” for at 
udvikle løsninger til samfundsmæssige udfordringer. I 
samskabelsen udveksler offentlige og private aktører 
viden, ressourcer, kompetencer og idéer for at finde 
løsninger på fælles problemer. Samskabelse kan 
danne grundlag for udarbejdelsen af visioner, planer, 
policy, strategier, lovgivningsrammer eller services. 
For at guide, understøtte og hjælpe processen på vej, 
kan der med fordel kobles en facilitator på opgaven. 
Det kan forhindre, at processen strander, kører af 
sporet eller stopper. Facilitatoren har forskellige 
værktøjer at byde ind med, for at deltagerne kan nå 
de mål, de ønsker at opnå med samarbejdet. I forhold 
til, om det er en ny gruppe eller en etableret gruppe, 
er der forskellige virkemidler til at få processen i 
fremdrift.
Et samfund i hastig forandring kræver, at vi kan 
forandre os, og at vi kan agere i forandringer. Det 
betyder, at hvert enkelt individ må udvikle nye 
kompetencer gennem hele sit liv. Udvikling af 
kompetencer sker gennem læring, så derfor er der 
hentet viden indenfor voksenpædagogik til teksten, 
så det bliver lettere at forstå, hvordan og hvorfor 
facilitatorens værktøjer virker.
Det centrale er, at en voksen lærer ved at bygge ny 
viden ovenpå det eksisterende erfaringsgrundlag. 

wir leben Gemeinschaft
vi udlever fæl lesskabet

I en gruppe vil deltagerne desuden lære af 
hinanden og udvikle hinanden i fællesskab. Der er 
et samspil mellem den indholdsmæssige og den 
drivkraftsmæssige dimension i læringen, hvilket 
betyder, at det, der bliver lært, omsættes til mental 
energi, samtidig med at motivationen, følelserne 
og viljen påvirkes af den indholdsmæssige side 
af læringen. Hermed findes f orklaringen p å, at 
netværksgrupper kan skabe drivkraft og fremdrift, der 
fører til konkrete, motiverede fælleshandlinger, der 
kan løse samfundsmæssige udfordringer. 
Facilitatoren skal være opmærksom på gruppens 
sammensætning, erfaringer og sociale vekselvirkning. 
En oversigt viser, hvilke roller, fokus, kvalifikationer 
og opgaver, en facilitator står overfor i forhold til, 
om gruppen er i en etableringsfase, ”i arbejdstøjet” 
eller har fungeret over tid. Desuden er facilitatorens 
personlige viden, kommunikative evner og indstilling 
vigtige at have forventningsafstemt med opgaven. 
Facilitatoren skal forblive neutral ved at være objektiv 
og undgå at vælge side. Han/hun skal fokusere på 
processen ved at lade deltagerne være eksperterne 
og endelig må han/hun nedtone sin rolle i takt med, at 
deltagerne håndterer processen.
Forud for en opgave, skal facilitatoren forberede sig 
grundig. I teksten kan hentes inspiration fra en model 
med 6 trin.
Afslutningsvis er hentet tre eksempler fra 
casestudierne i Benefit4Regions, hvor konklusionen 
er, at casestudiegrupperne ikke havde været i stand 
til at skabe tillid, samarbejde og udnytte hinandens 
viden og ressourcer, hvis ikke en facilitator undervejs 
havde guided, støttet og hjulpet gruppen, og 
derigennem havde de fundet frem til fælles mål for 
at løse samfundsmæssige udfordringer.
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Om Benefit4Regions:
Benefit4Regions er et fyrtårnsprojekt for samarbejde. Det anvender de mange muligheder 
og potentialer i landdistrikterne i Tyskland og Danmark og skaber merværdi. En unik 
række vidensinstitutioner udbydere og institutioner har forenet på vej lavet til at udvikle løsninger 
på de spørgsmål om regional udvikling og økonomisk og videndeling på eksisterende tilgange 
og ideer. Projektpartnerne bag Benefit4Regions er  Wirtschaftsförderungsagentur Kreis 
Plön GmbH, Sønderborg Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Syddansk Universitet, 
Kalundborgegnens Erhvervsråd, Guldborgsund Kommune, Kreis Plön, Kreis Schleswig-
Flensburg, Fachhochschule Kiel,Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein, Forschungs-und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel. Projektet 
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