
Syfte: Att med facit i handen planera för 
fortsättningen.

Tid: cirka 1,5 timmar

Det här behöver ni
• Papper och penna till alla deltagare
• Checklista: Var står vi nu?

Delar

 5 minuter
Start – hälsa välkomna
Vad ska vi göra?
Hur individer fungerar tillsammans i grupp är helt 
avgörande för verksamhetens framgång. Under flera 
möten har vi arbetat med övningar, fört diskussioner, 
reflekterat högt, fattat beslut och uttryckt personliga 
känslor och tankar. Allt i syfte att utveckla oss som 
grupp. Syftet har varit att uppnå ett tillstånd där vi 
fullt ut kan fokusera på uppgifternas lösande, utan 
hinder som till exempel ett otydligt uppdrag, en suddig 
riktning, svagt personligt engagemang, lågt i tak, 
avsaknad av arbetsformer och rutiner, få personliga 
åtaganden, konflikter, otydliga roller eller ett dåligt 
samarbete. Tanken i dag är att vi ska stämma av hur 
långt vi som grupp har kommit på vår utvecklingsresa. 
Har vi uppnått en produktiv gemenskap eller behöver 
vi arbeta mer med något eller några av byggblocken i 
Huset.

Hur ska vi göra? Varför?
Ramar för arbetet.

 80 minuter
Använd checklistan på s. 54–57 
Följ instruktionerna noga.

A. Är poängen hög och gruppmedlemmarna 
»känner« att de uppnått ett tillstånd av produk-
tiv gemenskap – be dem planera en taklagsfest 
för att fira gruppens positiva utveckling.  
Se nästa övning s. 178: »Vår taklagsfest«.

B. Om resultatet är mindre bra, om grupp-
medlemmarna blir negativt förvånade eller om 
diskussionen avstannar och känns krystad – 
hjälp gruppen att diskutera vilket byggblock ni 
ska gå tillbaka till för att fortsätta utveckla grup-
pen. Poängtera att det är vanligt att vandra mel-
lan våningarna i Huset under gruppens 
utvecklingsresa. 

Produktiv gemenskap 
eller inte?
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Uppdrag  
och riktning

Engagemang Lära känna

Arbets
former

Åtagande Konflikter

Roller Samarbete Produktiv 
gemenskap

INSTRUKTIONER TILL HANDLEDAREN
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Bläddra fram till checklistan på s. 54–57.
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