
Syfte: Att påbörja eller fortsätta arbetet med att 
förtydliga gruppens arbetsformer.

Tid: cirka 1,5 timmar

Det här behöver ni:
• Blädderblocksblad
• Tuschpennor
• Tejp
• Papper och penna

Delar

 5 minuter
Start – hälsa välkomna
Vad ska vi göra?
Att arbeta med gruppens arbetsformer är inte en 
engångsuppgift. Det är delvis en pågående process. 
Ändras uppdraget måste det med stor sannolikhet 
även ske en förändring av gruppens arbetsformer. Om 
alla involverar sig får vi en större förståelse för de 
arbetsformer som redan finns eller bör utvecklas. Bra 
arbetsformer är en del av gruppens grundspel och 
bidrar till att minska missförstånd, meningsskiljaktig-
heter och konflikter. Låt oss fundera en stund på sättet 
som vi arbetar på – våra arbetsformer.

Hur ska vi göra? Varför?
Ramar för arbetet.

 15 minuter
Med friska ögon – individuellt
Be gruppdeltagarna att sätta sig enskilt och fun-
dera över gruppens arbetsformer genom att 
svara på frågorna i »Med friska ögon«.

Frågorna har du förberett på ett 
blädderblocksblad.

 60 minuter
Med friska ögon – gruppen
Samla gruppen i en ring. Be var och en reflek-
tera högt kring den enskilda uppgiften. Be dem 
vara konkreta om vad som bör förbättras, tas 
bort eller ändras. Kom ihåg att alla har olika 
utkikspunkt från sig själva.

Be dem därefter enas om de viktigaste arbets-
formerna, nya eller gamla, på ett 
blädderblocksblad. 

Avrunda med en diskussion: Hur går vi vidare 
med resultatet av den här övningen?

Våra arbetsformer

ÖVNING

4
Arbets
former

INSTRUKTIONER TILL HANDLEDAREN

FÖRSTA VÅNINGEN, BYGGBLOCK 4–6  »  BYGGBLOCK 4 109



Alla grupper har arbetsformer som ett struktu-
rellt stöd i det dagliga arbetet. Lika viktigt som 
att hålla fast vid dem och inte »kasta ut barnet 
med badvattnet« är det att då och då syna dem 
och skapa nytt eller förtydliga om det behövs.

Fundera en stund över de arbetsformer som 
präglar gruppen i dag. Med arbetsform menas 
hur gruppen arbetar eller sättet att arbeta på.

Med friska ögon
Med friska ögon handlar om att ställa sig vid 
sidan om sig själv en stund och syna gruppens 
nuvarande arbetsformer.

Sätt dig på en lugn plats och fundera på föl-
jande frågor:

VÅRA ARBETSFORMER

Är det något du skulle vilja förbättra, ta bort eller lägga till?

Vad kännetecknar våra arbetsformer i dag?

Vilka arbetsformer har vi i dag?
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Med friska ögon
Samla gruppen i en ring. Gå laget runt och låt 
var och en reflektera högt kring de nuvarande 
arbetsformerna med utgångspunkt i den indivi-
duella övningen. Enas om de viktigaste arbets-
formerna, nya eller gamla. Skriv ner dem på ett 
blädderblocksblad.

VÅRA ARBETSFORMER

Våra viktigaste arbetsformer
De här arbetsformerna har vi enats om för att fungera smidigare 
som grupp och mer effektivt kunna genomföra uppdraget:

© CHRISTER ACKERMAN, WWW.HUSETGRUPP.SE  HUSET  »  BYGGBLOCK 4 


