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Processer 
 

Her beskrives 3 processer, der kan inspirere ledere og bestyrelsen i spejdergruppen med at sætte 
fokus på gruppeudvikling. Der er tre programforslag på henholdsvis: 
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Gruppens næste udviklingstiltag - 30 min 
 

Den korte proces kan bruges på et ledermøde, hvor man ønsker at sætte 
gruppens udvikling på dagsordenen. Den korte proces er bedst i en lille 
ledergruppe. I en større ledergruppe, er det svært at få alles input med pga. 
den korte tid. Oplever I kommunikationsvanskeligheder eller konflikter i jeres 
gruppe, foreslås en længere proces, hvor der er bedre tid til at snakke om de 
udfordringer folk oplever. 

Forberedelse: 

Vælg en procesleder, der står for at lede og forberede mødet.  

Forud for mødet udsendes/uddeles spørgeskema1 til alle ledere og bestyrelsesmedlemmer i 
gruppen. 

Der skal indsamles spørgeskemaer og forberedes en præsentation af resultater, der viser hvilket 
område, der først skal tages fat på.  

Lav en flipover med dagsorden og en med spørgsmål til diskussion. 

Print: Temaark til hver deltager samt ét A3 procesark. 

Proces for mødet 
Tid: Indhold: Materialer: 
00:00 Velkommen 

Velkommen og tak til alle der har svaret på spørgeskemaet. 
Formålet med denne korte proces er, ud fra spørgeskemaet I har 
udfyldt at identificere, hvilket område vi som gruppe med fordel kan 
udvikle, samt hvilke tiltag vi kan igangsætte for at opnå den ønskede 
udvikling.  
Spørgeskemaet og processen vi arbejder ud fra i dag, er udviklet af 
Spejderne med udgangspunkt i en stor analyse, af hvad der skal til for 
at skabe vækst og udvikling i en spejdergruppe.2  
Det skal vi nå de næste 30 min. 
Dagsorden: 

• Præsentation af resultat af spørgeskemaet 
• Snak om udfordringerne på udvalgte område 
• Vi dykker ned i området og lægger en plan for hvordan vi 

bedst kan udvikle os 

Flipover med 
dagsorden 

00:05 Præsentation af resultater af spørgeskemaet 
Sammen kigger I på resultaterne i en præsentation. Præsentationen 
viser, hvilket område, der skal udvikles på først (det område med 
færrest point). 

Præsentation af 
resultater  
Projektor 
Computer 

00:10 Snak om udfordringer på udvalgte område 
Spørg deltagerne:  

Flipover med de 
to spørgsmål 

 
 
2 https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2018/03/metaanalyse-web.pdf 
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• Kan I genkende, at det er dette område, der er størst behov 
for at udvikle? 

• Hvilke udfordringer oplever I på dette område? 
00:20 Arbejd med det udvalgte område 

• Læs temaarket der matcher jeres tema, her er ideer til, 
hvordan i kan arbejder med området 

• Udfyld i fællesskab procesarket. 

Print af 
procesark og 
temaark i flere 
eksemplarer 
https://spejder
ne.dk/projekter
/gruppeudviklin
g-viden/ 

00:30 Tak for jeres engagement  
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Gruppens næste udviklingstiltag - 60 min 
1-times proces der fx kan køres på et aftensmøde, hvor I starter med spisning.  

Forberedelse:  

Vælg en procesleder, der står for at lede og forberede mødet.  

Lav en flipover med dagsorden og en med spørgsmål til diskussion. (Billede af tegning med 
dagsorden og spørgsmål) 

Print: Spørgeskema og temaark til hver deltager, A3 spørgeskema, A3 procesark  

Tid: Indhold: Materialer: 
00:00 Velkommen 

Velkommen og tak fordi I vil være med 
til at sætte gruppens udvikling på 
dagsordenen.  
Vi skal køre en kort proces, hvor I skal 
udfylde et lille spørgeskema. 
Formålet med processen er, ud fra 
spørgeskemaet at identificere, hvilket 
område vi som gruppe med fordel kan 
udvikle, samt hvilke tiltag vi kan 
igangsætte for at opnå den ønskede 
udvikling.  
Spørgeskemaet og processen vi 
arbejder ud fra i dag, er udviklet af 
Spejderne med udgangspunkt i en stor 
analyse, af hvad der skal til for at 
skabe vækst og udvikling i en 
spejdergruppe.3  
Dagsorden: 

• Udfylde spørgeskema 
• Se resultat af spørgeskema 
• Snak om udfordringerne på 

udvalgte område 
• Vi dykker ned i området og 

lægger en plan for hvordan vi 
bedst kan udvikle os 

Flipover med dagsorden 
 

00:05 Uddele spørgeskemaer 
I skal udfylde spørgeskemaet 
individuelt. 
I udfylder skemaet ved at vurdere, 
hvor enige I er i udsagnet på en skala 
fra 1-6.  
Når I har udfyldt spørgeskemaet, skal I 
gå op og skrive jeres svar på det store 
spørgeskema, så lægger vi 

Print af spørgeskemaer et eksemplar til hver 
deltager + kuglepenne 
A3 version af spørgeskemaet 
https://spejderne.dk/projekter/gruppeudvikling-
viden/ 

 
3 https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2018/03/metaanalyse-web.pdf 

60  
 Min. 



 

5 
 

resultaterne sammen og ser, hvor der 
er behov for at vi sætter ind.  

00:15 Pause 
Imens lægges resultater sammen fra 
besvarelserne på det store 
spørgeskema. 

 

00:20 Præsentation af resultater 
Gennemgå de forskellige temaer og 
hvilke karakterer de har fået. 
De temaer med færrest point er dem, 
som I skal arbejde med at udvikle i 
jeres gruppe.  

 

00:25 Gruppearbejde i små grupper 
• Kan I genkende, at det er 

dette område, der er størst 
behov for at udvikle?  

• Hvilke udfordringer oplever I 
på dette område? 

Flipover med spørgsmål 

00:35 Opsamling på gruppearbejde i 
plenum 
Spørg ind til, hvad de har snakket om i 
grupperne 

 

00:45 Udfyld i fællesskab procesarket 
• Læs temaarket der matcher 

jeres tema, her er ideer til, 
hvordan i kan arbejder med 
området 

• Udfyld i fællesskab 
procesarket. 

 

Print procesark i A3 
Print temaark et til hver deltager 
https://spejderne.dk/projekter/gruppeudvikling-
viden/ 

60:00 Tak for jeres engagement  
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Gruppens næste udviklingstiltag - 120 min  
2-timers processen kan fx køres på et aftenmøde eller som en del af et weekendarrangement.  

Forberedelse: 

Vælg en procesleder, der står for at lede og forberede 
mødet.  

Lav en flipover med dagsorden, en med spørgsmål til 
diskussion og en med handlingsplan. (Billede af tegning 
med dagsorden og spørgsmål) 

Print:  

• Korte møder øvelse: Print og klip sedler 
• Print tema-ark 
• Gulv øvelse: print temaer  

Proces for mødet 
Tid: Indhold: Materialer: 
00:00 Velkommen 

Velkommen og tak fordi I ville være med i dag  
Formålet med at mødes i dag er, at identificere; hvilke områder vi 
som gruppe med fordel kan udvikle, og hvilke tiltag vi skal igangsætte 
for at opnå den ønskede udvikling. 
Dagsorden: 

• Velkommen 
• Leg 
• Undersøg udviklingsområder 
• Vælg udviklingsområder 
• Lav handlingsplan 

Flipover med 
dagsorden 

00:05 Leg: En løgn om gruppen 
Formålet med legen er at skabe en god stemning og få alle deltagere 
til at byde ind. Når man først har sagt noget en gang er man mere 
tilbøjelig til at deltage aktivt resten af processen.  
 
Alle deltagere står i en rundkreds. Øvelsen går ud på, at hver deltager 
fortæller en løgn om spejdergruppen. Løgnene startes altid med “I 
xxx-gruppe …..”. Løgnene er en sjov måde at sige noget om gruppens 
kultur på. Proceslederen starter med at præsentere øvelsen. Herefter 
træder hun frem og fortæller som den første en løgn om gruppen “I 
Store Lyngby gruppe kommer vi altid til tiden”. Herefter træder man 
frem og siger en løgn en efter en, i takt med, at man er klar. 

 

00:15 Øvelse: Korte møder  
Formål at få reflekteret over spørgsmål relateret til gruppeudvikling. 

Hver deltager får et kort med et spørgsmål på. Deltagere finder 
sammen to og to. Proceslederen sætter sit ur til 2 min.  
Deltager 1 stiller spørgsmålet på sit kort til deltager 2. Deltager 2 
svarer på spørgsmålet mens deltager 1 lytter. Herefter stiller deltager 
2 spørgsmålet på sit kort til deltager 1. Når de to min er gået og begge 

Print kort med 
spørgsmål 

120  Min. 
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deltagere har fået svar på spørgsmålet på sit kort, bytter de to 
personer kort og finder en ny makker.  
Dette køres i 5 runder.  

00:30 Øvelse: Gulv øvelse 
Forskellige temaer med udgangspunkt i temaer fra metaanaysen 
ligger på gulvet  

• Gennemgå temaerne i fællesskab. Hvis en deltager synes, at 
der mangler et tema, skriver I temaet på en seddel og lægger 
det på gulvet med de andre temaer. (5 min) 

• Hver deltager skal nu læse temaerne og gå hen til det tema, 
som han/hun oplever, gruppen har mest brug for at arbejde 
med.  (10 min) 

• De folk der står ved samme planche er nu i en gruppe. I 
grupperne får folk tid til at tale om: 

o Hvad er gruppens udfordringer på dette område? 
o Hvad kan spejdergruppen opnå ved at sætte fokus på 

dette tema?  
o Hvilke handlinger skal der gøres for at opnå dette? 

Pointerne nedskriver deltagerne på en planche. (15 
min) 

• Hver gruppe fortæller de øvrige deltagere, hvad fokus på 
netop dette udviklingsområde kan gøre for spejdergruppen. 
(10 min) 

A4-ark med 
temaerne fra 
metaanalysen  
Ekstra stykker 
papir til at 
skrive temaer 
på 
Tuscher 
Flipover 

01:10 Vælg udviklingsområder: 
Alle går ind på midten af gulvet og skal nu hver især stemme, ved at 
gå hen til det tema, som de tror spejdergruppen får mest ud af at 
arbejde med.  
Det eller de temaer, hvor der står flest mennesker, er nu gruppens 
nye udviklingsområde 

 

01:20 Lav en handlingsplan: 
Hvis I har valgt mere end et udviklingsområde, deler I jer i mindre 
grupper, som arbejder hvert sit udviklingsområde. Fx ved at hver 
person går hen til det tema, som de helst vil arbejde med: 

1. I grupperne læser I først pointearket for udviklingsområdet 
med inspiration til handlinger. (5 min) 

2. Sæt 3-5 konkrete og målbare mål, for hvad I vil opnå ved at 
arbejde med udviklingsområdet. (10 min) 

3. Herefter taler gruppen om hvilke handlinger de kan gøre for 
at få mest muligt ud af udviklingsområdet. Skriv handlingerne 
ned I en handlingsplan med handling, deadline og ansvarlig. 
(15 min) 

Print 
handlingsplan 
på flipover 
tuscher 

01:50 Opsamling (10 min) 
Gennemgå mål for udviklingsområdet og handlingsplanen i plenum. 
Aftal hvordan I følger op på projektet, fx på ledermøderne. 

 

02:00 Tak for jeres engagement  
 

 


