
Workshop: En kreativ måde at starte en filosofisk dialog  
Filosofisk facilitator Kristina Halmø  (hjemmeside: www.halmoe.com.) 

Varighed ca. 2½-3 timer 

Når organisationer har brug for forandringer og der skal gennemføres organisations-udvikling er der mange 

faktorer på spil bl.a. synspunkter og holdninger. Mange medarbejdere synes at det er spændende, nogle 

medarbejdere er usikre, andre har modstand og endnu andre ønsker ingen forandringer men ønsker bare 

at passe deres arbejde.  

Hvordan kan facilitatoren prøve at italesætte de forskellige stemmer der danner basis for den kommende 

dialog? Og hvordan kommer organisationen i gang med den filosofiske samtale så alle deltagere føler sig 

motiveret og tager ejerskab til emnet? 

Forumspil er en metode der inddrager deltagerne på en livgivende og ligeværdig måde. Formålet med at 

indlede den filosofiske samtale med forumspil er følgende: 

• At få sat ord på modstand, fordomme og antagelser 

• At lytte til forskellige argumenter og perspektiver 

• At motiverer deltagerne, at skabe nysgerrighed og en god stemning for den filosofiske dialog 

• At øve sig i at tænke og tage stilling 

• At vælge et emne som er grundigt forberedt til den filosofiske dialog 

• At skabe et ligeværdigt rum  

• At skabe tillid til facilitatoren  

Erfaringer fra at starte med forumspil er at deltagerne glæder sig til at komme i gang, de bliver nysgerrige 

til den forestående filosofiske proces og de har igennem en ligeværdig proces besluttet sig for et emne.  

Formål med workshoppen er at afprøve forumspil med deltagerne. 

Mål med workshoppen er at deltagerne skal kunne vurderer forumspil som en kreativ forberedelse til en 

filosofisk dialog. Deltagerne vil efterfølgende reflektere over spillene, vurderer udbyttet samt undersøge 

om den filosofiske proces kan igangsættes undervejs eller tidligere end efter forumspillene.   

Program 

• Icebrakers 

• Indledning til forumspil  

• Gruppearbejde  

• Gennemførelse af forumspil  

• Hvad har vi lært af spillene? 

• Dialog om emner til den filosofiske dialog 

• Teori 

• Dialog om workshoppens budskab, udbytte og overvejelser til den filosofiske praksis 


