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Har du et ønske om indgå i en værdiskabende 
relation, når du møder borgeren? Har du lyst 
til at lære, hvordan større involvering af 
borgeren kan understøtte værdiskabelsen? 

Samskabende Borgerdialoger i Praksis er et 3-
dages kursus, hvor du lærer, hvordan du ved 
hjælp af kommunikative værktøjer finder frem 
til værdiskabende løsninger i fællesskab med 
borgeren.

UDBYTTE 
• Du udvikler en stærkere involverende adfærd som middel til bedre opgaveløsning 
• Du lærer at invitere borgeren til samskabelse gennem dialog og fortællinger 
• Du trænes i at give ansvaret tilbage til borgen via Empowerment og bemestringsteknikker 
• Du opnår færdigheder i at bringe borgerens netværk i spil som en vigtig ressource 
• Du styrkes i at inddrage meningsskabende fortællinger i læring og målsætningsarbejde 

Du lærer at forholde dig nysgerrigt til andres 
problemstillinger, udforske borgerens 
virkelighed og forståelsesramme – og 
derved skabe nye perspektiver. 

Du bliver trænet i at kombinere 
nysgerrighed på borgerens behov med din 
faglige viden med henblik på at samskabe 
stærkere løsninger.

SAMSKABENDE BORGERDIALOGER  
I PRAKSIS 

VÆRDISKABENDE DIALOGER GENNEM INVOLVERING
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DAG 1: Løsningsfokuseret kommunikation og borgerinvolvering 

• Den professionelle kontekst og ”korte møder med borgeren” 
• Empowerment – at give ansvar tilbage 

• Involverende kommunikation og bemestringsteknikker 
• Anerkendende og værdsættende tilgang til borgeren 
• Samtaleteknikker til at motivere borgeren i dialogen 

DAG 2: Samskabende dialoger og ressourceorienteret netværksarbejde 

• Meningsskabelse og fælles målsætning 
• Kommunikative positioner og værktøjer til at invitere borgeren til samskabelse 
• Borgeren og dennes netværk som ekstra ressource 
• Processtyring og rammesætningsteknikker 
• Domæner, mønstre og cirkularitet 

DAG 3: Meningsskabende fortællinger i læring og målsætningsarbejdet 

• Samskabende fortællinger i praksis 
• Agenthed – forståelse og træning i at give borgeren ”agency” 
• Narrative værktøjer til at finde ikke-realiserede intentioner 
• Metoder til læring og målsætningsarbejdet 
• Fokus på deltagerens praksis – udvikling af mødeeffektive samtaleskabeloner
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DELTAGERE 
Kurset Samskabende Borgerdialoger i Praksis er for alle, som arbejder med professionelle 
samtaler til daglig, og som har et ønske om at anvende involverende dialoger på et 
professionelt niveau eller som led i personlig og/eller faglig udvikling.  

UNDERVISERE  
Undervisningen varetages af erfarne chefkonsulenter fra Incento, der har såvel teoretisk indsigt 
som praktisk erfaring med coaching og professionelle samtaler på flere planer i 
organisatoriske sammenhænge. 
Incento har afviklet professionelle samtaleuddannelser og organisatoriske udviklingsprocesser 
i hele landet siden 2006.  

SÅDAN UNDERVISER VI 
Vi arbejder action learning-orienteret og benytter et multipelt perspektiv på det at skabe 
udvikling. Det vil sige, at vi har fokus på både at lære nye metoder og tilgange på 
træningsmodulerne og samtidig sætte deltagerne i stand til at afprøve disse mellem 
modulerne. Dette gør vi, fordi vi tror på, at læring først og fremmest sker i deltagernes egen 
praktiske hverdag, og vi ser det som en vigtig metode til at sikre organisatorisk forankring.  

Denne tilgang sikrer endvidere, at deltagerne forpligter sig til at handle i egen kontekst, hvilket 
skaber vigtige refleksioner på baggrund af praktiske erfaringer og kvalificerer den videre 
udvikling af deltagernes praksis. 
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FORBEREDELSE  
Inden kursusforløbet: 
Reflektér over dine erfaringer med professionelle samtalesituationer, med fokus på involvering 
og samskabelse i borgerdialoger. Overvej aktuelle udfordringer, problemstillinger eller 
samtalemæssige dilemmaer, som du kan tage afsæt i ift. praktiske øvelser og dermed sikre en 
bedre implementering af værktøjerne undervejs i kursusforløbet. 

Under kursusforløbet: 
Vi opfordrer til, at du under kursusforløbet forbereder dig ved at læse undervisningsmateriale 
og arbejde med hjemmeopgaver. Derudover forventer vi, at du er aktivt engageret såvel i 
undervisningen som i den praktiske afprøvning og implementering af metoderne i din egen 
arbejdsmæssige hverdag. 

INTERNT ORGANISATIONSFORLØB 

Samskabende Borgerdialoger i Praksis afholdes internt i organisationen. Der er flere fordele 
ved dette, herunder at:  
• Organisationen kan anvendes som gennemgående case  
• Deltagerne får mulighed for at arbejde i dybden med fortrolige emner i en lukket kreds 
• Samarbejdet og kulturen i organisationen styrkes 
• Kommunikation og videndeling styrkes gennem fælles sprog og arbejdsmetoder 
• Organisationen får en økonomisk gevinst ved, at flere med samme uddannelsesbehov 

deltager samtidigt 

OM INCENTO 
Incento er et konsulenthus, der med stor respekt for de forretningsmæssige og politiske vilkår 
arbejder med sociale processer i organisationer.  

Vi har specialiseret os i organisatoriske udviklingsprocesser med fokus på kultur, 
samarbejdsprocesser og kompleksitet, samt inden for skræddersyet kompetenceudvikling i 
ledelse, projektledelse, kommunikation og samskabelse.  
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