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udviklingsmetode og -tankegang, som gennem læreprocesser tilfører både private og offentlige arbejdspladser

nye dimensioner og perspektiver til arbejdet med organisations- og personaleudvikling.

Appreciative Inquiry vender så at sige vores opmærksomhed på hovedet. I stedet for at rette blikket mod »det
problematiske« spørger AI metodisk efter historier, fortællinger og erfaringer om, hvad der virker, lykkes
giver energi, kreativitet og glæde. Historier, der kan handle om alt fra produkt og serviceudvikling over

forretningsgange til trivsel, effektivitet og samarbejde.
Filosofien er, at »bag ethvert problem gemmer sig altid drømmen om noget bedre« - lad os derfor undersøge

drømmen og det, vi ønsker skal ske, fremfor at bruge krudtet på det, der »ikke virker«.
Lad os fokusere på, hvad vi vil, i stedet for hvad vi ikke vil!
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