
GALLERI

Fasiliteringstips #3

Hele poenget med samhandling og samskaping er å komme frem til 
flere innsikter, flere perspektiv, flere idéer. Galleri er et fantastisk 
verktøy som lar deg få mange innspill på mange ulike spørsmål på 
kort tid, fra potensielt veldig mange personer. Det er raskt, det er 
enkelt – tidkrevende blir det først når du skal vurdere og følge opp 
de gode idéene!

UNDER

Innspill til ulike tema/spm på kort tid av ulike interessenter
Idégenering

Innspill til ulike faser i en og samme problemstilling/prosess
Som en kick-off i en intern utviklingsprosess eller prosjektstart 

(flippene kan ha overskrifter som i illustrasjonen over)

Noen  forslag  til  når  du  kan  bruke  Galleri: 



T I P S ! 
Det går også an å bruke 
Galleri som en innspillsvegg 

på biblioteket som et 
enkelt medvirkningstiltak.

F A S E  2  : 

Har dere m
er tid kan 

man å ta 

metoden vide
re gjennom å gi eks 

alle deltake
re 3 stemmer (3 kryss,

 

eller tre kl
istremerker) som de 

merker de idé
ene de liker

 best. 

Fremdeles uten 
å snakke.

Hvordan gjør man det?
Verktøyet Galleri har fått sitt navn 
fordi det etterligner et gallerivegg med 
bilder. Men istedenfor bilder forbereder 
fasilitator x antall flipark, med et 
spørsmål øverst. Spørsmålet skal være 
så kort og så selvforklarende som mulig, 
for å unngå spørsmål mens deltakerne 
går rundt og  svarere på spørsmålene 
etterpå. 

Metoden og spørsmålene presenteres for 
hele forsamlingen i plenum før øvelsen 
starter. Det er to hovedregler: 1) alle 
jobber samtidig, gjennom hele tiden som 
er satt av. Og 2) vi jobber sammen, men 
alene: vi leser, reflekterer og svarer på de 
ulike spørsmålene på fliparkene på veggen 
i stillhet. 

Gjennom dette bygger man på hverandres 
tanker og meninger – eller kommer med 
et annet, eget synspunkt, uten å bli 
stoppet i tankegangen av noen andre. 
Det handler om en «ja, og»- holdning ,  vi 
stimulerer til mangfold og kreativitet og 
motvirker (gjennom å ikke snakke sammen) 
gruppetenkning. 

En galleriøkt i et møte eller en workshop 
kan ta alt fra 15 – 30 min avhengig av 
hvor mange spørsmål og hvor mange 
deltakere det er. Er det en stor gruppe 
er det lurt å begrense spørsmålene, samt 
gjerne ha to vegger med samme spørsmål 
på begge sider for at det ikke skal bli «kø» 
foran spørsmålene. 

GALLERI  KAN OGSÅ GJENNOMFØRES D IG ITALT 
GJENNOM Å TA ET  SAMHANDLINGSVERKTØY 
SOM MIRO ELLER PADLET T IL  HJELP .
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Vanskelighetsgrad 1 : veldig lett


