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Verktøykassen er laget av CCSDI

Verktøykassen er laget av Cluster for Co-Creative Service Design 
and Innovation (CCSDI)

Les gjerne mer på www.ccsdi.no 

Du kan bruke verktøykassen i henhold til Creative 
Commons-lisens:

      https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

—

Partnere i CCSDI: 

SINTEF 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)  / Arkitektur- og designhøyskolen (AHO)
The Ohio State University / Maketools inc.
Halogen / Designit / Nice / PwC / Checkware / Noen AS
Helse Midt-Norge RHF /  St. Olavs hospital / Helse Møre og Romsdal HF / Helseinnovasjonssenteret
Kreftforeningen
Design og arkitektur Norge (DOGA)



Vil du bli en bedre leder, 
fasilitator eller designer?

Verktøykassen består av evalueringskort. Du kan bruke de 
til å evaluere samskapende aktiviteter, få innsikt og 
forbedre framtidig samskapende arbeid. 



Miro

Papir

Åpen 
dialog

Bruk verktøyene digitalt eller 
skriv de ut på papir

Verktøyene kan brukes digitalt i Miro, eller på papir 
i fysiske møtepunkt.



Slik bruker du verktøyene 

Før Under

Planlegg evaluering  

1. Start med å identifisere hva du ønsker å få 
tilbakemelding på
2. Velg relevante kort fra verktøykassen
3. Vurder om kortene skal brukes individuelt 
eller som en gruppeøvelse
4. Forbered kortene for digital bruk eller utskrift

Bruk kortene

1. Introduser deltakerne for kortene du har valgt
2. Gi deltakerne tid til å bruke kortene og gi 
tilbakemelding
3. Del innspill i plenum eller samle inn kortene og 
evaluer etterpå 

Øvelsen kan gjøres individuelt eller i gruppe

Gå gjennom tilbakemeldingene 

1. Reflekter over innspillene
2. Tilpass det videre arbeidet, 
basert på innsiktene

Etter
en aktivitet en aktivitet en aktivitet



Innhold i verktøykassen

Administrere tid

Utforske &
skape

Bruk av materiale
& rom

Generell tilbakemelding

Bygge relasjoner Dele perspektiver

Opplevelse av tillit
Gruppeengasjement & dynamikk 
Manglende deltakere

Bruk av tid
Tempo i aktiviteter 
Dybde og kvalitet i tema 

Mulighet for å bidra
Å gi og motta
Noe usagt

Utforske muligheter
Mulige utfordringer 
Evaluere retning

Materiale og rom Positive tilbakemeldinger og 
forbedringsforslag



Bygge relasjoner



I hvor stor grad har workshopen bidratt til 
å etablere tillit?

Høy tillit

Ikke-eksisterende

Sett et merke på det som passer best med din opplevelse



Ikke produktiv

Effektiv

Samarbeidende

Individualistisk

TryggKjedelig

Hvordan var gruppedynamikken?
Sett en ring rundt ordene du opplever passer for workshopen. Skriv gjerne egne ord i tillegg 

Fortell oss mer: Hvorfor



Hvem/Rolle

Hvorfor/Bidrag
Hvorfor/BidragHvo

rfor/Bidrag

Har du savnet en person eller en rolle i dag?

Hvorfor kunne de v rt viktige å involvere?

Hv
em

/Rolle

Hvem/Rolle



Administrere tid



Hvor godt har vi brukt 
tiden vår i dag?
Sett et merke på det ansiktsuttrykket som best 
uttrykker din opplevelse

Fortell oss mer: Hvorfor



Balansert

HektiskFor sakte

Hvordan var tempoet i dag?
Sett et merke på grafen for å vise din opplevelse av tempoet



Hvor godt jobbet vi med 
dagens tema?
fargelegg området på isfjellet som representerer 
din opplevelse i dag:

Overfladisk

Godt balansert

For dypt

Fortell oss mer: Hvorfor



Del perspektiver



Det var vanskelig å bidra

Fortell oss mer: Hvorfor

Det var lett å formidle mine synspunkt

I hvor stor grad fikk du 
bidratt i dagens diskusjon?
Sett et merke på linjen for å vise hvor mye du opplever
at du fikk bidratt



Hva har du gitt? Hva har du fått?
Har du delt noe i dag? Hva tar du med deg fra i dag?

FåttGitt



Er det noe mer du ønsker å dele?
Noen ganger kan det være vanskelig å få delt egne perspektiv. Del gjerne tankene dine her:



Utforske & 
skape



Hvor godt har vi utforsket ulike muligheter?
Sett et merke på det som passer best med din opplevelse

RadikaltKonservativt Passelig ifht. konteksten

Hvilke muligheter burde vi fokusere på? Hvordan kan vi utfordre oss selv videre?



Kan vi forutse noen utfordringer?

Hvilke utfordringer kan vi møte på i realisering av våre ideer?

Hvordan kan vi unngå dem?



Fortell: Hvorfor? Hvorfor ikke?

Er vi på rett vei?

Hvordan kan vi fortsette?



Bruk av materiale 
og rom



Hvordan har materialer og rommet støttet samskapingen?
Beskriv hvordan workshop-materialer og rommet påvirket arbeidet

Rom

Material



Generell 
tilbakemelding
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Skriv noe du likte fra dagens økt
Hva likte jeg i dag?

Hva kunne ha blitt gjort annerledes og hvordan?
Forslag til forbedringer?
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