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Program

• Mandag
• Tjek-ind
• Design Thinking - genopfriskning og 

refleksion
• Design Challenge
• Prototype-workshop - hvordan gik det? 
• Tematiseringer
• Frokost
• Walk
• Indsigter
• Prototoytpe - idékataloget
• Skælskør Bibliotek - idékataloget

præsenteres
• Hvad tager vi med os?
• Tjek-ud
• Pause - kl 17:00
• Middag + kaffe - kl 19:00

Tirsdag
• Morgensvømmetur - kl 7:00
• Morgenmad og tjek-ud af værelserne - 7:30-

8:30 -
• Dagens program - kl 8:30
• Tjek-ind
• Samskabelse
• Inddragelse af andre fagligheder
• Indsigter - hvad er kommet til
• 8-ugersforløb - concept map
• Frokost 
• Frokost
• Walk
• Præsentation af 8-ugersforløb
• Hvad gør vi nu?
• Opsamling
• Tjek-ud
• Tak for nu



NOTESBØGER



TJEK-IND

Hvordan har din dag været 

indtil nu?

Hvilke forventninger har du til 

i dag?



DESIGN THINKING







FAMILIESPROG
DESIGN THINKING I PRAKSIS

Prototypeworkshops IdékatalogLange forløb

Forår 2017
Efterår 2017 Vinter 2017/2018

Brugerinterviews
Målgruppeanalyser
Samskabelse-workshop
Oplæg om 3-5 åriges sprog
Fagpersoner
Dataindsamling
.

Design af prototypeworkshop 
Brainstorm
Konceptualisering

Selve workshopsene
Feedback fra 
projektdeltagere
Fagpersoner
Brugerne

2-dages workshop
Vidensbank
Fagpersoner
Brugerne

Design af lange forløb 
Brainstorm
Konceptualisering

Selve de lange forløb
Feedback fra 
projektdeltagere
fagpersoner
Brugerne

Vidensbank
Prototypeworkshop
De lange forløbe

Design af idékatalog
Brainstorm
Konceptualisering

Afprøvning af idékatalog
Fagpersoner
Brugere



DESIGN THINKING
• Hvor har metoden sin styrke?

• Hvad er nyt for dig?

• Hvad vil du gerne blive bedre til ifht metoden?

• Vær nysgerrige på hinandens svar! Hvorfor…? 
Hvorfor…? Hvorfor…?



Prototypeworkshopsene
Design thinking



REFLEKSION

Find sammen to og to
Interview hinanden:
”Med det du kender til metoden Design 
thinking indtil nu, hvor synes du metoden 
har sin største styrke?”
”Hvilke a-ha oplevelser har du haft?”
”Hvad vil du gerne blive bedre til?”

Efter 5 min skifter I
Notér undervejs



DESIGN UDFORDRING

Målgruppe: børn 3-5 år og deres familier (forældre og bedsteforældre) 

Problem: 

Den sproglige opmærksomhed og sprogstimulering i hjemmemiljøet og 

institutioner, er under pres for nutidens børnefamilier, og vi har et stigende 

antal børn i DK der ikke er sprogstimuleret  i tilstrækkelig grad.  Når de når 

skolealderen er bagud på point fra start, og derved klarer sig dårligere end 

forventet. 

Hvordan kan vi understøtte forældrene og børn i skabe en ramme for hvordan 

sprogstimulering kan integreres på en hyggelig måde for alle i hverdagen. 

Familierne har svært ved at inddrage børnene på en berigende måde (for børn 

og voksne) i de daglige gøremål, og dvs. den sprogstimulering der burde ske her 

ikke sker. 

Hvordan kan vi sammen med familierne afmystificere sprogstimulering?

Hvordan kan vi udvikle et idékatalog til sprogstimulering, der er superrelevant 

for vores målgruppe og giver lyst, inspiration og praktiske muligheder i 

hverdagen for udfoldelse i målgruppens hjemmemiljø?



Prototypeworkshops – fortæl historien

Fortæl 3 historier om jeres prototypeworkshop. 
I har 3 min hver historie.

• Selve workshoppen 
• Den fagperson der har været tilknyttet workshoppen
• En familie

Hver historie kan komme ind på følgende emner:
• Hvem taler vi om – navn, alder, profession, setup m.m.?
• Hvad var det mest mindeværdige der skete, blev fortalt m.m.?
• Hvad motiverede vedkommende? Hvad betyder mest for vedkommende?
• Hvilke frustrationer kom til udtryk?
• M.m.

Imens lytter de andre og noterer.  Skriv gerne citater ned!



IDENTIFIKATION AF TEMAER

Kig på sedlerne
Vælg de 5 sedler, som du synes er mest meningsgivende eller interessante



Indsigter

Med udgangspunkt i designudfordringen udarbejdes 
indsigter til hvert tema. 
Indsigter er fortolkninger af det vi har lært indtil videre. 
De kombinerer det vi har set, hørt og vores erfaringer. 
De skaber mening i de data vi har. 

• Intuitive
• Ikke altid så åbenlyse – hvad er under 

overfladen?
• De åbner op for nye idéer og koncepter
• De hænger ved



PROTOTYPE - IDÈKATALOG

• Stil 3 ”hvordan kan vi…? der relaterer sig til 
designudfordringen

• Brainstorm over mulige løsninger – 5 min i 
tavshed

• Vælg den idé der er mest interessant
• Concept map – arbejd videre med idéerne til 

et konkret koncept
• Byg en prototype der viser jeres idé i praksis
• Forbered en præsentation af prototypen – I 

har 5 min til at præsentere idéen





EVALUERING AF PROTOTYPE

• Hvad var godt?
• Hvad var knap så godt?
• Hvad var overraskende?
• Hvad skulle der mon til, for at 

brugerne blev endnu mere 
begejstrede?

• Walk and talk



VELKOMMEN 
TIL DAG2

Familiesprog

2-dages internat

Kobæk Strand – 19-20. juni 2017

Mette Tew, KøgeBibliotekerne



Program

• Tjek-ind 
• Samskabelse
• Inddragelse af andre fagligheder
• Indsigter - hvad er kommet til
• 8-ugersforløb - concept map
• Frokost 
• Frokost
• Walk
• Præsentation af 8-ugersforløb
• Hvad gør vi nu?
• Opsamling
• Tjek-ud
• Tak for nu



TJEK-IND

Hvis du tænker tilbage på dagen i 
går, hvad har optaget dine tanker 
mest?

Hvilke forventninger har du til i 
dag?



SAMSKABELSE

Interview med Christian Bason, adm. Director Dansk Design Center

Her fortæller om samskabelse, hvad det er, hvad det kan og hvordan man kan 

bruge det. https://m.youtube.com/watch?v=yqwLVKFe8uc

https://m.youtube.com/watch?v=yqwLVKFe8uc


HVAD ER SAMSKABELSE?



SAMSKABELSE – HVORFOR?

Hvorfor vil I inddrage borgerne?

Why?

How?

What?

Hvad er forskellen på 

brugerinddragelsen i Design Thinking

og samskabelse med borgerne? Er der 

en forskel?



ANDRE FAGLIGHEDER

• Hvordan skal de andre fagligheder 
inddrages?

• Hvilke udfordringer, kan I få øje på i 
forhold til inddragelsen?

• Hvordan kan I mindske de udfordringer?
• Hvilken form for inddragelse vil være 

passende til de andre fagligheder?



CONCEPT MAP
8-ugers forløbene

• Design udfordringen

• Hvordan kan vi….?

• Beskriv idéen

• Hvordan vil denne idé gøre en forskel for 
brugerne? 

• Hvordan rekrutterer vi deltagerne?

• Samskabelse
• Hvordan inddrages andre fagligheder? 
• Hvordan inddrages brugerne – før –

under – efter?

• Hvad er næste skridt?



DESIGNUDFORDRINGEN

• Hvilken udfordring arbejder vi med her?

• Stil hvordan kan vi….? der bedst beskriver 
udfordringen. 



Brainstorm

• Brainstorm over mulige løsninger på 
designudfordringen og hvordan kan vi….? 
´spørgsmålene.



TJEK-UD

Hvad tager du med dig fra de sidste 
to dage? 



TAK FOR DENNE 
GANG


