
Syfte: Att planera belöningen för framgång med 
vår utveckling som grupp.

Tid: 1 timme

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?
Tillsammans har vi byggt den här gruppen. På vägen 
har vi haft en mängd bra och intressanta diskussioner 
där vi både tagit och gett för att komma framåt med 
gruppens utveckling. Känslan av att vara i mål nu är 
så stark att den nästan går att ta på. Det känns verkli-
gen att vi är en gemensam kraft som kan anta de flesta 
utmaningar. Det känns väldigt bra. Vi har, med facit 
i hand, varit framgångsrika med gruppens utveckling. 
Låt oss därför ställa till med en taklagsfest. En fest med 
ett enda mål: att belöna oss för gott arbete.

Hur ska vi göra? Varför?
Ramar för arbetet.

 45 minuter
Vår taklagsfest – gruppen
Dela in gruppen i mindre grupper om tre perso-
ner: Be dem ta fram idésprutan inom sig och 
skriva ner förslag på en taklagsfest i punktform 
på ett blädderblocksblad. Berätta om det finns 
det tidsmässiga och ekonomiska ramar. Sätt upp 
blädderblocksbladen på ena väggen.

Samla därefter hela gruppen framför blädder-
blocksbladen och skapa en gemensam förståelse 
för de olika idéerna. Välj ett av förslagen och 
börja planera:

Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? När ska vi 
göra? Vem är ansvarig?

Om det behövs välj en taklagskommitté.

Vår taklagsfest

ÖVNING

9
Produktiv 
gemenskap

INSTRUKTIONER TILL HANDLEDAREN
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A. Dela in gruppen i mindre grupper om tre personer. 
Ta fram idésprutan inom er. Skriv ner förslag på en taklags-
fest i punktform på ett blädderblocksblad. När ni är klara – 
sätt upp blädderblocksbladen på ena väggen.

B. Samla gruppen framför väggen med blädderblocks
blad. Varje grupp berättar hur de har tänkt. På så vis skapas 
en gemensam förståelse för de olika förslagen.

Välj därefter ett av förslagen och planera taklagsfesten.

VÅR TAKLAGSFEST 

UPPGIFTEN INDIVIDEN GRUPPEN
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Uppdrag  
och riktning

Engagemang Lära känna

Arbets
former

Åtagande Konflikter

Roller Samarbete Produktiv 
gemenskap

Våra förslag till taklagsfest:
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