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GALLERI som metode

Hensikten med Gallerimetoden er:

• Å få frem flest mulige tanker og ideer på kort tid

• At alle deltar aktivt hele tiden, og at hver og en bidrar 
ut i fra eget ståsted

• Metoden er effektiv ved at alle skriver selv, mange 
mennesker kan jobbe samtidig 

• Galleri stimulerer frem mangfold og kreativitet, ved at 
all jobber ut ifra seg selv 

• Alle jobber hver for seg og uten å snakke sammen



Sosial innovasjon
• KS: «Nytt, nyttig og nyttiggjort» 

• «Sosial innovasjon» - å skape sosial verdi sammen. Nye 
løsninger (produkter, tjenester, organisasjonsmåter) som 
møter sosiale behov og som skaper nye sosiale 
samarbeidsrelasjoner på samme tid». 
Fritt etter Murray, R., Caulier-Grice, J. & Mulgan, G 
(2010): Ways to design, develop and grow social
innovation. I Kobro (red): La oss gjøre det sammen. KS, 
2018.

• «Berre forandring som bryt med gjengs praksis og vante 
førestillingar er innovasjon. Det er ikkje avgjerande om 
innovasjonen har utspring i ei oppfinning eller kjem frå 
kopiering – viss løysinga er ny i ein gitt samanheng, og 
vert implementert i den konteksten, er det innovasjon» 
www.difi.no



Dialogkafè:
En metode for å:

Dele tanker, erfaringer og meninger for å øke egen og 
andres forståelse og innsikt

Få til refleksjon og stille spørsmål ved egne 
underliggende antakelser. Evt. skape noe nytt

Metoden krever at man
Deltar i en kreativ prosess 

Er åpen for å forandre syn og lytter for å forstå
Assosierer, bygger på hverandres tanker fremfor å 

argumentere for eget syn
Stiller spørsmål og får frem ulike syn fremfor å få svar og 

konklusjoner

Worldkafé / Dialogkafé er en metode utviklet av Juanita
Brown og David Isaacs. 



Åpnefasen
Mange ideer
Ingen kritikk
La tankene løpe fritt
Bruk bilder og symboler i 
tillegg til ord
Skriv ned alt
… JA OG ..ikke ...nei 
men…

Lukkefase
Sortere
Oppsummere
Kategorisere
Prioritere
Bygg på det som har 
kommet fram

Sirupsnippen



Oppgave Dialogkafé 1

Hva er Sosial innovasjon i VÅRT prosjekt? 

Nevn 2 konkrete eksempler på tydelige innovative element 
i vårt prosjekt

1. Tenk først individuelt og skriv dine to innspill på 2 Post It 
lapper.

2. Del med de andre rundt bordet. Reflekter videre og samle 
lappene på en FLIP (Kafévert)

3. Eventuelt prioriteres lappene. 

4. Kafévert oppsummer på «Oppsummeringsark 1»



«Utsjekk på Lærende rapportering fra 2019»:
1. Se på forbedringsområder som vi fant i 2019 (oversikt hengt opp på FLIP)  
2. Reflekter sammen  - Kafévert oppsummerer på Oppsummeringsark 2

 Hva gjorde vi noe med i løpet av året som gått? 

 Hva kan vi trekke for læring av resultatet? 

• Hvis vi fikk det til – Hva var suksesskriteriene? 

• Hvis vi ikke fikk det til i det hele tatt – Hva kan være årsaker?



Oppgave: Dialogkafé 2
Fokus på hva som er viktig fremover!

• Hva er suksesskriterier i det vi har lykkes med?

• Hva vi ikke har fått til, som er fortsatt forbedringsområde og som vi må 
gjøre noe med! 

1. Tenk først individuelt og bruk «duken» til å tegne / skrive på

2. Del med de andre rundt bordet. Bygg på hverandre og 
reflekter videre 

3. Kafévert oppsummer på «Oppsummeringsark 3»



Oppsummeringsark 1: 
Dette er innovative element i vårt prosjekt, prioritert av 
deltakerne. Det de ser som viktigst for prosjektet står øverst.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Oppsummeringsark 2: 
Dette tar vi med oss fra lærende rapportering 2019: (Utgangspunkt er forbedringsområder som vi rapporterte på 
i 2019 og som vi etter felles refleksjon kom frem til at vi gjort/ ikke gjort noe med):

-
-
-
-

Vi trekker følgende læring av resultatene:



Oppsummeringsark 3: 
Suksessområder som må videreføres i 2020 -
-
-
-
Forbedringsområder vi må gjøre noe med:

-
-



Handlingsplanlegging for prosjekt:


