
Lego Serious Play™ 

Få hurtigt fat på de reelle teamér for dit team 

Hvorfor: Få indsigt i de skjulte ekspertiser i 

teamet eller organisationen. 
 
Et kraftfuldt værktøj udviklet til at forstærke 
innovation og forretnings performance 
 

LEGO SERIOUS PLAY er en innovativ, 

oplevelses proces, udarbejdet til at forstærke 
innovation, motivation og forretnings 
performance, baseret på undersøgelser der 
viser at denne form for ”hands-on”, ”mind-on” 
læring, producerer en dybere, mere 
meningsfyldt forståelse for verden og dennes 
muligheder. Lego Serious Play skber en 
fordybelsesproces der er dybere og understøtter 
en effektiv dialog, for alle i organisationen. Vi 
kalder det for ”systemet” 
 

Hvad: Workshoppene er skrædersyet mod at 

møde de udfordringer som organisationen eller 
teamet står overfor og sker typisk i en proces 
over 2 dage. 
LsP sessionerne er bygget over et fundament 
der understøtter en solid grund for udfordringer 
som fremmer kommitment, kant, refleksion, 
dialog og opsummerer undervejs. 
 
 

fortsættes… 

Deltagere har sagt om denne proces: 
- Gav en bedre viden omkring gruppen og dennes kompetencer.  
- Gjorde det muligt at se hvordan andre deltagere opfatter dem 
selv og hverandre.  
- Hjalp de enkelte team medlemmer med at definere deres rolle 
ved ganske enkelt at beskrive disse.  
- Vi fik nedbrudt nogle broer og følte os mere som et 
helhedsteam ved afslutningen af dagen.  
- Ved at kigge på skeletterne og flaskehalsene var meget vigtigt.  

Få hurtigt fat på de reelle spørgsmål for 
dit team! 
 
Hvordan: Interviews med interessenterne for at 

få et billede af formålet og udfordringerne for at 
imødegå og opstille mål.   

 
LSP fundamentet: 
 - stille det rette spørgsmål 
 - deltagerne bygger og skaber mening 
 - storytelling og dele historier 
 - spørgsmål og reflektion 

 
7 kerne processer 
 - Byg en individuel model 
 - Byg en fælles model 
 - Byg et landskab 
 - Lav forbindelser 
 - Byg et helt system 
 - Opbyg nødsituationer og test scenarierne  
 - Uddrag Simple Vejledende Principper  



Leg Serious Play, fortsat 

Lego Serious Play 
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Eksterne og Interne interessenter og agenter 
 

• Relationer og forventninger 
• Niveau af indflydelse på det vi vil 
• Nøgle interesser og effekten af 
• Skeletter og flaskehalse 

Proces model (eksempel) 
 

Simple Vejledende 
Principper 

Uddraget fra scenarier og 
konklusioner 

 

Mission og kerne-opgaver: 
 

Hvad er det helt specifikt vi prøver at 
opnå sammen? 

 
Fokus på projektet 

 

Sagsnavn 
 

Karakteristik 
Niveauer og struktur 
Komando 
strukturer, 
Samarbejde og 
beslutningsmåder. 
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Testing 
robusthed i 
scenarier 

Succes kritterier: 
• Simple Vejledende 

Principper for samarbejdet 
• Fælles mål 
• Forventningsafstemning 
• Følelse af stærkere 

fællesskab 
• Eventuel handlingsplan, 

første tid. 

1. 

3. 

Hvad siger deltagerne:  
Imponerende hvad man kan få ud af nogle timer 
i selskab med små plastik dimser og dutter. 
Klodserne udtrykte nu de tanker og følelser som 
vi ikke lige kunne definere , her omkring 
samarbejde og oplevelser. Det at der så 
efterfølgende blev spurgt ind til de nybyggede 
modeller gav endnu mere indblik i kollegaernes 
tanker og bevæggrunde. 
 
"A two day workshop on a small job...and then with 
the purpose of playing with Lego!" my scepticism 
was great. Half an hour into the first day of the 
workshop my scepticism was gone, and the relevans 
using Lego to understand each team member's 
approach to the job was obvious. 
  
By using the "Lego Serious Play" we were all able to 
visualize (via the Lego bricks) our view on the client, 
the job, authorities, role of each team member etc. 
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