
ÖVNING

1
Uppdrag  
och riktning

Syfte: Att utforma en djupare mening för 
gruppen.

Tid: cirka 2,5 timmar

Det här behöver ni:
• Blädderblocksblad
• Tuschpennor
• Tejp
•  Ett rum med bekväma arbetsytor och väggar 

att hänga upp blädderblocksblad på.

Delar

 5 minuter
Start – hälsa välkomna
Vad ska vi göra?
Det kan vara lättare att engagera sig i arbetet om vi 
kan relatera våra arbetsuppgifter till ett större sam-
manhang. Att tillsammans arbeta med att utforma ett 
djupare syfte för gruppen är en bra grund för menings-
skapande och därmed ett ökat engagemang. Kanske 
kan vi se på våra arbetsuppgifter med andra ögon om 
vi sätter dem i samband med gruppens existens.

Varför finns den här gruppen egentligen?
Hur ska vi göra? Varför?
Ramar för arbetet.

 30 minuter
Vårt syfte – individuellt
Be gruppmedlemmarna fylla i: »Min tanke om 
syftet« och sätta upp blädderblocksbladen på 
ena väggen när de är klara.

 90 minuter
Vårt syfte – gruppen
Be gruppmedlemmarna mingla runt som på ett 
vernissage och diskutera de enskilda tolkning-
arna om gruppens syfte. Be därefter hela grup-
pen formulera gruppens syfte och de tre vikti-
gaste målen tillsammans. Kom ihåg att många 
gånger har vi människor lättare att diskutera det 
mer konkreta. Därför är det lätt att »smita« och 
skynda på med den mer filosofiska meningsska-
pande diskussionen om gruppens syfte. Gör vad 
du kan för att fördjupa diskussionen innan ni 
går in på målen.

 15 minuter
Avrunda
Sätt er i ring. Gå laget runt. Be var och en med 
några meningar svara på frågan:

»Vad tar jag med mig från den här övningen 
kring gruppens syfte?«

Vårt syfte 
INSTRUKTIONER TILL HANDLEDAREN
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VÅRT SYFTE

När du ska formulera gruppens syfte underlättar 
det att försöka besvara frågan:

»Vad ska det här vara bra för?«
Syftet svarar på avsikten, ändamålet med 

gruppens verksamhet. Syftet är sällan direkt 
mätbart utan mer ett uttryck för en mer allmän 
övergripande inriktning.

Några exempel:
•  Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de 

många hushållen och företagen (bank).
•  Vi håller naturen ren (företag inom 

sophämtning).

•  Vi räddar liv (tekniskt företag inom hjärt- och 
lungräddning).

•  Vi formar framtiden (grundskola).

Min tanke om syftet
A. Skriv enskilt ner vad du anser är grup-
pens syfte på ett blädderblocksblad.

B. Skriv även ner de tre viktigaste målen 
gruppen behöver ha för att kunna fullgöra 
syftet.

Det här anser jag är gruppens syfte:

De tre viktigaste målen för att fullgöra syftet är:
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Samsyn

A. Sätt upp blädderblocksbladen från den 
individuella övningen på ena väggen. 
Gå därefter runt en stund som på ett vernissage 
och läs vad det står på de olika bladen.

B. Samla gruppen framför väggen och disku-
tera innehållet i de olika beskrivningarna. 

C. Avsluta diskussionen med att gemensamt 
formulera gruppens syfte och de tre vikti-
gaste målen som behövs för att fullgöra 
syftet.

VÅRT SYFTE

Det här anser vi är gruppens syfte:

De tre viktigaste målen för att kunna fullgöra syftet är:
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