TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - BACKCASTING
FORMÅL
• Teamet arbejder med planlægning og strategi for teamets arbejde, og får defineret deres vej til målet ved forestillingen om, at de
allerede har nået målet.

KAN ANVENDES NÅR
• Der er behov for at kortlægge og skabe overblik over de potentielle delprojekter og delmål, der skal til for at indfri målet og kan etablere troen på, at drømme og mål kan gå i opfyldelse.

TIDSESTIMAT
Cirka 1½ time til 2 timer.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

5 min.: Deltagerne inddeles i mindre grupper af tre-fem personer. Proceslederen præsenterer formålet med øvelsen og forklarer
modellen.

• Vær opmærksom på at bruge tidsbegreberne korrekt – det er
vigtig for øvelsens fremdrift.

20 min.: Grupperne får enten udleveret skabelonen på en stor
planche eller aftegner skabelonen på et stort stykke papir. Hver
gruppe fastlægger nu deres mål og vision og udvælger den tidshorisont, de vil arbejde med. Gruppen beskriver deres ideelle fremtid og
taler i nutid.
20 min.: Når målet og visionen er fastlagt, arbejder gruppen på at
identificere, hvilke handlinger der var med til at bringe dem frem
til deres mål. Der tales i datid. Der kan med fordel benyttes post-its,
som kan flyttes rundt.
20 min.: Herefter eller sideløbende arbejder gruppen med at
kortlægge de barriere og den hjælp, som gruppen mødte på deres
vej mod målet. Gruppen identificerer de handlinger, som de foretog
for at overkomme barrierne og de identificerer den hjælp, de
opsøgte. Der tales fortsat i datid.
20 min: Når skabelonen er udfyldt, tales der igen i den reelle nutid
og der arbejdes på at identificere de første vigtige handlinger, der
skal foretages i de kommende 3 mdr.
10-20 min: Herefter samles deltagerne i plenum og præsentere
deres visuelle Backcasting for hinanden (5-10 min) . Evt. feedback på
præsentation (5-10 min.).

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Flipover-papir eller stor planche til hver gruppe.
Tuscher og farveblyanter til hver gruppe.
Evt. post-its i forskellige farver.

• Under Mål og Vision skal gruppen beskrive deres ideal for år X.
Målet er gået i opfyldelse, og der tales i nutid.
• Under Handling og Tid skal gruppen beskrive, hvad der førte dem
til deres mål. Der kigges tilbage fra nutiden (den ønskede fremtid)
og handlingerne skrives i datid.
• Under Barriere skal gruppen beskrive de interne og eksterne
barriere, som de mødte på vejen og som de overkom.
• Under Hjælp skal gruppen beskrive den interne og eksterne
hjælp, som de fik på deres vej mod målet.
• Øvelsen TV-udsendelsen kan bruges før denne øvelse, hvis
teamet skal blive afklaret om, hvilken vision/mål, der arbejdes hen
imod.
Skabelon findes på næste side:
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PROCESVÆRKTØJ - BACKCASTING
Barriere:

Handling og tid

Hjælp

Barriere:

Handling og tid

Hjælp

Barriere:

Handling og tid

Hjælp

Mål og vision

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - TWISTED KOMPETENCE-BINGO
FORMÅL
• At koble kompetencebehov (en opgave, en funktion) med teammedlemmers kompetencer.
• At styrke relationer mellem teammedlemmer gennem ”alvorlig leg”.

KAN ANVENDES NÅR:
• Et team på en sjov og let måde, skal bemande en eller flere opgaver. At teamet får en dialog om, hvem der har en eller flere af de
kompetencer, der er brug for.

TIDSESTIMAT
ca. 40 min.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

5. min.: Præsentation af processen og forklare, hvad pladerne vil
blive brugt til.

• Bankopladsen udfyldes på forhånd eller i fællesskab. Ved
fælles udfyldelse husk ekstra tid.

Alle får en bingoplade. På hvert felt står der en kompetence/en
evne/en færdighed/ et personlighedstræk, som skal bruges til
at løse de opgaver, som der skal findes teammedlemmer til.

• Sørg for at alle er aktive og stående.

20. min.: Alle interviewer hinanden. Målet er at få et andet
teammedlem til at skrive sit navn på et eller flere af de kompetencer m.v. der er nævnt i felterne. Ikke snyde….
Når et teammedlem har et navn på alle felter på en lodret eller
vandret række siges der ”BINGO”. Når et teammedlem har haft
bingo, på en bestemt række, så er den række ”ude” og ingen
andre kan få bingo på den. Man fortsætter til der er 3, som har
fået pladen fuld, eller til tidsfristen er udløbet. Hver gang der er
bingo, skal feltet siges højt med den kompetence, det indeholder og det navn, der står på.
10. min.: Når øvelsen er slut, hænges alle bingoplader op ved
siden af hinanden på en væg. Procesleder gennemgår hvert
felt/ fremdrager eksempel-felter. Dem, som er nævnt i et felt,
fortæller kort om den kompetence/evne/ færdighed/præference de har (hvad går det ud på, hvordan er kompetencen
erhvervet etc.)

• Øvelsen må ikke tage over 45 minutter i alt. Den fungerer
bedst med høj intensitet.
• Købe en mængde smågaver (til række-bingo) og 3 lidt
større gaver til plade-bingo).
• Saml alle bingo-plader sammen, når øvelsen er slut.
• Vær tydelig på, hvordan bingo-pladerne vil blive brugt.
• Sørg for en sammenskrivning bag efter og send
sammenskrivningen ud.
• Variant: Brug en tom bingoplade. Deltagerne interviewer hinanden m.h.p. at få en kompetence pr. felt. Er ikke så målrettet,
men god især til nystartede teams, der skal lære hinanden at
kende.
Print bankopladen på næste side.

5. min.: Procesleder afrunder og takker for indsatsen. Gentager
evt. hvordan pladerne vil blive brugt fremadrettet.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Bingo-plade i a-3 format, hvor der på hvert felt er angivet en kompetence. 12-16
felter. Kan gennemføres vha. pc eller tablet, hvor bingopladen er lagt ind. Giver
fordele ved en samlet visualisering.
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PROCESVÆRKTØJ - TWISTED KOMPETENCE-BINGO
BANKOPLADE
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PROCESVÆRKTØJ - BØR OG GØR
FORMÅL
• Sætte spot på forskellen mellem praksis og ønsker samt identificerer muligheder for hurtige forbedringer.
• At få eksisterende erfaringer og viden om et tema frem.
• At finde ud af hvilke arbejdsgange, aktiviteter, opgaver og procedurer, der er værdifulde, og hvilke der ikke er.
• At få indhentet alle deltagernes ideer til forbedringer.
• At styrke ejerskabet til forandringsprocesser gennem en proces, hvor de ofte usynlige erfaringer/know how fra ”medarbejderne
på gulvet” kan bringes aktivt i spil.

KAN ANVENDES NÅR:
• Et team skal beskrive gode og dårlige arbejdsgange, aktiviteter, opgaver og procedurer.

TIDSESTIMAT
Ca. 60 min.

PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

5 min.: Fælles introduktion til temaet og opgaven.

• Understreg at forslag og erfaringer skal være så konkrete
som muligt og knyttet til en arbejdssituationer. Bliv ved med
at spørge ind f.eks. ” og hvad betyder det i hverdagen?”, så
svareren bliver tvunget til at blive konkret.

15 min.: Uddel de præfabrikerede skabeloner og bed deltagerne
lave ”bør/gør” post-it sedler og sætte sedlerne i en af de
4 kvadranter (se A-D). Forslag og erfaringer skal være så
konkrete som muligt.
A. Hvad gør vi i dag, som vi skal blive ved med at gøre? (OK)
B. Hvad gør vi i dag, som vi ikke bør gøre? (Tidsrøver)
C. Hvad er det vi ikke gør i dag, men som vi faktisk
bør gøre? (Opprioritering)
D. Hvad gør vi ikke i dag, som vi heller ikke skal gøre? (OK)
10 min.: Bed deltagerne gå sammen i grupper a tre, og fortælle
hinanden om de sedler de har sat i skabelonen.
10 min: Herefter udvælgelse af de vigtigste pointer, (post-it sedler)
Som gruppen ønsker at give videre.
10 min. : Pointerne præsenteres for resten af gruppen i plenum.
10 min.: Hvilke pointer kan give effektivisering eller kvalitetsforbedring,
hvis vi handler på dem? Udfold pointer lidt (hvis der er tid) ud fra spørgsmålet ”Hvilke handlinger kan få gør til at blive til bør?”

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Præfabrikeret skabelon i A4 størrelse (en pr. deltagere)
Præfabrikeret skabelon i flip-over størrelse (en pr. tre deltagere)
Tuscher

• Det er vigtigt, at sikre sig at deltagerne drøfte samme
opgave - opgaveløsning - enten en helt konkret opgave eller
det generelle arbejde i teamet. Vær obs på, at deltagerne
taler om samme opgaveløsning.
• Variation 1: Kan med fordel bruges som en roterende
cafe-model, hvor grupperne på skift besøger hinandens
borde og har en dialog om de udfyldte skabeloner.
• Variation 2: Kan evt. suppleres med en ide-stafet for at
kvalificere ideerne.
Se/print skabelon på næste side.
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PROCESVÆRKTØJ - BØR OG GØR
A.

B.

+ BØR
+ GØR

BØR
+ GØR

C.

D.

HVAD GØR VI I DAG, SOM VI SKAL BLIVE VED MED AT GØRE?

HVAD ER DET, VI IKKE GØR I DAG, MEN SOM VI FAKTISK BØR GØRE?

+ BØR
GØR

HVAD GØR VI I DAG, SOM VI IKKE BØR GØRE?

HVAD GØR VI IKKE I DAG, SOM VI HELLER IKKE SKAL GØRE?

BØR
GØR
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PROCESVÆRKTØJ - DEN VARME STOL
FORMÅL
• At styrke de indbyrdes relationer i teamet , idet øvelsen på en gang fremmer både den positive jeg-følelse og den positive vi-følelse.
• At skabe positiv og nuanceret opmærksomhed omkring hver enkelt teammedlem som person og samarbejdspartner.

KAN ANVENDES NÅR:
• Teamets relationer trænger til at blive styrket.
• Når teamet ønsker at skabe en positiv og anerkendende grundstemning.

TIDSESTIMAT
Ca. 60 min. (afhængig af deltagerantal)

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

10 min.: Proceslederen forklarer formålet med øvelsen og
forklarer hvad øvelsen konkret går ud på.

• Denne øvelse sammenlignes ofte med at ”få et varmt bad”. For
nogle opleves det som grænseoverskridende at få så meget positiv
feedback, men for de fleste er det en meget positiv oplevelse. Den
varme stol er en gave, man giver til hinanden.

15 min.: Hver deltager forbereder et positivt feedbackpunkt til
hver af de andre deltagere.
20 min. : Positivt feedback. 1 min. fra en giver til en modtager.
Hvis der kommer ikke-anerkendende ytringer, stoppes den
pågældendes taletid, og turen til at give feedback går videre
til næste deltager.
Når en modtager er færdig med at modtage, giver procesleder mulighed for at modtageren kan sige noget, hvis han/hun
vil. Ellers siger modtageren: Tak
10 min.: Evaluering. Deltagerne summer i par om oplevelsen
af både at give og modtage feedback (2 min.). Hvordan føltes
det, og hvad gør det ved den enkelte og teamet? I plenum
plukkes der fra parrenes oplevelser.

• Hvis der er et meget konfliktpræget miljø i teamet, bør man ikke
bruge denne øvelse.
• I instruktionen skal der lægges vægt på, at fokus er på anerkendelse,
ikke ros. I anerkendelsen ligger, at den, der skal give feedback, skal
finde en egenskab/et træk/en handling hos den, der skal modtage
anerkendelsen, som afsenderen af anerkendelsen synes er vigtig.
• Den, som skal modtage anerkendelsen, sidder med ryggen til
gruppen. På den måde bliver både giver og modtager frigjort lidt fra,
hvem der afsender budskabet, og kan derfor fokusere på budskabets
indhold.
• Den, som giver anerkendelse, skal ikke præsenteres med navn.
• Enhver positiv feedback indledes med: ”Jeg vil gerne anerkende XX
for…” og afsluttes med ”Det betyder noget for mig fordi…”
• Procesleder kan med fordel forberede en liste over rækkefølge for
at sidde i den varme stol. Ved grupper på mere end 10 personer, bør
gruppen deles ellers bliver tidsforbruget for stort.
• Styr tiden. Tidsforbruget kan let løbe løbsk.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Mulighed for at placere en stol med ryggen til de øvrige deltagere
Papir og blyant/tablets eller andre note-redskaber

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - FREMADRETTET FEEDBACK
FORMÅL
• At udvikle teamets opgaveløsning, idet gruppen trænes i at få og give feedback - og skabe dialog om det.
• At udvikle teammedlemmernes kompetence til at give og modtage feedback.
• At understøtte udvikling af en feedbacksøgende adfærd hos teamets medlemmer.

KAN ANVENDES NÅR:
• Teamet har behov for, at der gives mere/bedre indbyrdes feedback mellem teammedlemmerne.

TIDSESTIMAT
90-120 min. (afhængig af deltagerantal).

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

10 min.: Præsentation af øvelse og formål. Opdeling af
deltagerne i 3-mandsgrupper.

• Øvelsen er anerkendende og mulighedsorienteret. Det er
en øvelse i at bygge op. Kritik skal formuleres respektfuldt,
konstruktivt og nysgerrigt – gerne som spørgsmål. F.eks.
”Hvis du forestiller dig, at det du gør, skulle gøres på en
anden måde, hvordan kunne den anden måde så se ud, og
hvad kunne der komme ud af det?

15 min.: Individuel forberedelse af feedback
til de to andre gruppemedlemmer:
- Bevare: Hvad synes jeg, du gør rigtig godt og skal blive ved
med at gøre? 3 konkrete eksempler skrevet på post-it.
- Udvikle: Hvad synes jeg, du med fordel kunne gøre mere
af/mindre af? 2-3 ideer skrevet på post-it.
30-60 min.: Deltagerne skiftes til at give hinanden feedback. Hver
deltager får to feedbackrunder– en til feedback på det, der skal
bevares og en feedback på det, der kan udvikles.
Feedbackgiver begrunder og uddyber. Feedbackmodtageren må
ikke kommentere på feedbacken. Feedbackmodtageren får post-it
sedlerne og indsætter dem i sit feedback skema.
10 min.: Individuelt. Deltagerne reflekterer over deres feedback, og
hvilke handlinger de vil sætte i gang på baggrund af feedbacken.
15 min.: Præsentation af handlinger i gruppen og feedback på
samme.
10 min.: Procesrefleksion og evaluering enten i de små grupper eller
i plenum ”På en skala fra 1-10, hvor gode var vi så til at formulere
feedback på en brugbar måde og tage feedback til os?”; ”Hvordan
vil vi fremover arbejde med struktureret feedback?”

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Et personligt feedback skema
Post-it
Penne

• Procesleders opgave under øvelsen er at støtte op om den
konstruktive og opbyggende feedback i smågrupperne. Det
kan være svært for nogen ikke at reagere, når de modtager
feedback – ligesom det kan være svært for nogen at formulere et udviklingsforslag til andre.
• Variation: Der kan arbejdes med par i stedet for grupper.
Det giver kortere afviklingstid.
• Alternativ øvelse: ”Den varme stol”.
Print skabelon på næste side.
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PROCESVÆRKTØJ - FREMADRETTET FEEDBACK
FREMADRETTET FEEDBACK SKEMA: NAVN

BEVARE

HANDLING

UDVIKLE

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - IDÉ-STAFETTEN
FORMÅL
• At gå i dybden med et begrænset antal ideer.
• At sikre ejerskab til ideer ved at deltagerne arbejder med egne ideer som udgangspunkt.
• At få kvalitet i ideer gennem flere gentagne runder, hvor deltagerne bygger videre på hinandens tanker.
• At skabe ro og fokus i teamets arbejde med en proces, hvor individuel fordybelse fylder mere end debat.

KAN ANVENDES NÅR
• Ideer skal udvikles, og potentialet i ideerne skal udfyldes.
• Teams har behov for at arbejde fælles, men med et minimum af uro og verbalitet.

TIDSESTIMAT
ca. 45 minutter

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

5 min.: Præsentation af øvelse og formål med øvelsen.
Deltagerne skal sidde gruppevis om et bord, og skal hver
have en ide.

• Denne øvelse skal forbedre ideer og skabe positiv synenergi.

3 min.: Hver deltager har på forhånd udvalgt én ide. Ideens
”ejermand” skriver ideens titel øverst på siden, og en kort
beskrivelse af, hvad den går ud på. Det samme gør alle de
andre ”ejermænd” bordet rundt. Efter ca. tre minutter gives
signal, og alle sender deres ide-stafet til sidemanden til højre,
og modtager selv en ide-stafet fra venstre.

• Øvelsen kan også stoppes efter at ejermanden har
reformuleret ideen.

3 min.: Deltagerne læser beskrivelsen og begynder herefter
at skrive deres tanker om: ”hvordan kan denne ide forbedres
eller videreudvikles?” Efter ca. 3 minutter gives signal og alle
sender ide-stafetten til sidemanden til højre, og modtager
selv en ide-stafet fra venstre.
10 min.: Når ideen er nået tilbage til ejermanden, så
gennemlæser hver enkelt kommentarerne til deres ide og
ideen reformuleres med så mange detaljer som kan nås
indenfor tidsrammen. Noter på stor post-it eller flip-papir som
hænges op i lokalet.
15 min.: I par går deltagerne rundt mellem alle ideer og
vælger de 3, som de synes er vigtigst. Markeres med en streg.
15. min.: Plenumdiskussion af alle ideer og begrundelser for
prioriteringer.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Kan køres elektronisk som et delt dokument i et fildelingsprogram
f.eks. Filkassen. Papir anbefales.
Præfabrikeret skabelon i A4 størrelse
Tusser
Deltagerne sidder i rundkreds.

• Der skal ikke formuleres kritik af ideer undervejs.

Lav en enkel skabelon for idestafetten eller print skabelonen
på næste side.
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PROCESVÆRKTØJ - IDÉ-STAFETTEN
MIN IDE

UDVIKLINGSMULIGHEDER

Navn/navne
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PROCESVÆRKTØJ - INTERESSENTANALYSE
FORMÅL
• At teamet får et fælles overblik over, hvilke mennesker/grupper, der har eller kan få positiv/negativ betydning
for teamets løsning af sine opgaver.
• At teamet får anledning til at prioritere sine opgaver ud fra et interessentperspektiv.

KAN ANVENDES NÅR
• Teamet vil udvikle sin opgaveløsning.
• Teamet vil styrke sin synlighed og positive placering i organisationen.
• Teamet har brug for en fælles forståelse af sin omverden.

TIDSESTIMAT
Mellem 45 min. til 120 min.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

5 min.: Instruktion. Proceslederen forklarer formålet med
analysen, hvordan analysen skal foretages og hvor langt tid,
der er afsat til øvelsen.

• Start med at tegne det koordinatsystem, som interessenterne skal
placeres ind i. Så bliver det tydeligere for teamet, hvad det skal.
Hvis det bliver for ukonkret, så sæt eventuelt tal på ”interesse 2 og
indflydelse 5”. På den måde kan man få en tydeligere markering af de
vigtigste interessenter

10 min.: Brainstorm (hele teamet eller opdelt i grupper) – alle
laver post-its med interessenter. En interessent pr. post-it.
Hvem er det og hvorfor er han/hun interessent?
15 min.: Post-its placeres i et koordinatsystem med lav/høj
indflydelse og lav/høj interesse . Eventuelt sættes der tal på
(”5” i indflydelse og ”3” i interesse).
15 min.: Tal om, hvem teamet har brug for at være særlig
opmærksom på/gøre noget for.
30 min.: Hvis der er tid, så bør teamet tale om, hvilke interesser og motiver de vigtigste interessenter kan have.
15 min.: Lav en plan for, hvad der kan eller skal gøres i forhold
til de vigtigste interessenter – dem med både høj indflydelse
på teamets arbejde og høj interesse for teamets arbejde.

Indflydelse høj

Interesse lav

Interesse høj

Indflydelse lav
• Værktøjet er mest virkningsfuldt, hvis det afsluttes med en slags
handlingsplan – ”hvad skal vi gøre for at stille vores vigtigste
interessenter tilfredse?”
• Hvis der er tid, så er det godt at bruge tid på at prøve at forstå
den enkelte vigtige interessents interesser og motiver, inden
teamet diskuterer handlinger.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Post-it-sedler
Tuscher
Tavle eller flips. Eventuelt flere flips der sættes sammen
Har man adgang til smartboard, kan det erstatte tavle.

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - ISBJERGET – HVAD STIKKER UNDER?
FORMÅL
• Deltagerne får en bedre og mere nuanceret forståelse for udfordringerne i teamet ved hjælp af metaforer.
• Deltagerne motiveres til at forholde sig til både synlige og usynlige, rationelle og mere følelsesbetonede aspekter af et problem.

KAN ANVENDES NÅR
• Teamet har brug for at skabe en mere nuanceret forståelse af problemets karakter og årsager med henblik på
at finde mere præcise handlemuligheder.

TIDSESTIMAT
ca. 40 minutter

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

5 min.: Forklar formålet med øvelsen. På forhånd er isbjerget
tegnet og de forskellige niveauer er indsat. ”Problem” (over
vandet), ”synlige årsager” (over vandet), ”dybereliggende
årsager” (under vandet) og større tendenser/strukturer (under
vandet) som kan være en del af årsagen til problemet.

• At få en fælles forståelse af problemet og de dybereliggende årsager
til problemet, samt de større tendenser – i organisationen eller sågar
samfundet, som har betydning for problemets karakter og opståen.
Fortæl, at det kun er 10 % af et isbjerg, der er over vandet, og at det
måske forholder sig på samme måde med problemer og årsagerne til
problemerne, at kun en mindre del af dem er meget synlige.

5 min.: Bed deltagerne om parvist på post-its at notere de
forskellige årsager til udfordringerne/problemerne i teamet
ned, som de kan komme i tanke om.
25 min.: I grupper diskuterer og sammenskriver deltagerne
pointerne (10 min). I plenum placeres alle post-its på skabelonen, hvor deltagerne mener, at de hører til. Bed gerne deltagerne om selv at komme op og sættes post-it fast (15 min).
10 min.: Diskuter om det fortsat er den rigtige formulering af
problemet, og om I løser det på det rigtige niveau.

• Opfordre deltagerne til også at ”mærke efter med maven” – altså
bruge deres egne følelser som barometer ift. om der er aspekter ved
problemet som er usynlige – altså under vandet. Hvis man f.eks. føler
vrede, frustration eller bliver ked af det, så er der måske noget på spil
under overfladen.
• Variation: Hvis der er flere deltagere end 25, så lad dem lave isbjerget
i grupper frem for i plenum.

Synligt

Usynligt

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Præfabrikeret skabelon
Post-it notes
Tusser

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - ISBJERGET – HVAD STIKKER UNDER?

Synligt

• Problem
• Synlige årsager

Usynligt

• Dybereliggende årsager.
• Større tendenser/strukturer som kan
være en del af årsagen til problemet.

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - JA OG ….
FORMÅL
• At træne deltagerne i aktiv lytning.
• At øve sig i kommunikation, hvor deltagerne medarbejder på hinandens ideer fremfor at modarbejde.
• At skabe kreativitet og udvikling.

KAN ANVENDES NÅR
• Teamet vil styrke sin evne til aktiv lytning og kommunikation.
• Teamdeltagerne har behov for at skabe stærkere relationer ved at koble sig på hinandens ideer.
• Teamet har brug for at gå i dybden med en problemstilling.

TIDSESTIMAT
ca. 55 min.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

10 min: Procesleder fortæller om processen. Hvad
er formålet, og hvordan gør man? 5 min.: Kort
træningsrunde i plenum.

• Øvelsens bærende ide er, at deltagerne skal koble deres ideer på de andres
ideer. De skal både høre godt efter og være i stand til at formulere deres egne
ideer, så de supplerer – ALDRIG MODSIGER – de foregående ideer. Deltagerne
skal derfor nøje instrueres i – og gerne øve i plenum inden gruppeøvelse – at
man SKAL bruge ordene ”ja” og ”og”. Det er forbudt at bruge ordet ”men” og
”ikke”.

5 min.: Procesleder eller deltagere vælger et tema.
40 min.: Gruppearbejde. I grupper på mindst 2 og
maksimalt 6 deltagere findes en, der løbende skriver
på flip, og en der indleder.
• Indlederen kommer med et udsagn, en holdning,
en ide inden for det valgte tema. Indlederen giver
herefter ordet videre til en anden i gruppen.
• Den, der nu har ordet, indleder altid med at anerkende indlederens ide med et ”ja, det er en god ide
fordi…”Den, der nu har ordet, fortsætter sætningen
med ”og, jeg synes at…” – i den fortsættelse kobler
han sin egen ide til den første ide. Han giver så ordet
videre til en tredje deltager.

• Eksempelvis: Indlederen siger: ”Jeg synes, det er vigtigt at vi holder 10 minutters møde hver morgen for at styrke fællesskabet og lave en anledning til løs
koordinering”. Den næste kan så sige ” Det er en god ide, fordi mere fællesskab og koordinering trænger vi til, og måske kunne vi så også finde måder
at mødes på, som er gode for os, der ikke kommer ind i teamrummet hver
dag”. Det er sådan set en uenighed med ideen, men den er formuleret, så den
bygger videre på den første ide. Det, man ikke kan sige, er ”Ja, det synes nogen
måske er en god ide, men den tager ikke hensyn til os med meget udearbejde”.
Den formulering river nemlig ned og bygger ikke op.
• Det er en god ide at grupperne enten får tildelt eller vælger en, som løbende
noterer på flipover-ark.

• Sådan fortsætter man ind til alle i gruppen er hørt,
og der ikke er flere, som gerne vil høres.
• Gruppen evaluerer. Hvordan virkede det? Hvad var
let/svært? Hvad har vi lært? Hvilke af de ideer der er
kommet frem, synes vi bedst om og hvorfor?
Runde 2. Processen gentages med anden indleder
eller andet tema.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
1 flipover
1 tusch pr. gruppe

Indleder
med tema

Ja... og

Ja... og

Ja... og

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - KOMPETENCEJAGT PÅ SKRÅ
FORMÅL
• En let og legende metode til at afdække synlige og skjulte kompetencer hos det enkelte teammedlem. Metoden
styrker desuden hele teamets viden om, hvilke kompetencer teamet samlet set indeholder.
• Via anerkendelse at styrke teammedlemmernes kendskab til hinanden og øge den sociale kapital i teamet.

KAN ANVENDES NÅR
• Et team skal arbejde sammen i en periode, hvor der er brug for at øge tryghed og tillid i teamet.

TIDSESTIMAT
ca. 55 min.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

5 min.: Introduktion af processen og præsentation af temaet for
øvelse – det kan være en opgave, en udfordring en nyudvikling, etc.

• I instruktionen er det vigtigt at tale om aktiv lytning. Når der
fortælles historier, skal lytteren på samme tid høre efter og
kunne uddrage kompetencer fra den historie der fortælles.
Vær detektiver på hinandens historier

5 min.: Deltagerne tænker på en situation, hvor de er lykkes med
en opgave inden for dagens tema. De forbereder sig på at kunne
fortælle historien, herunder hvorfor den pågældende opgave
lykkedes for dem.
Opdeling i par. Parrene placeres skråt og forskudt over for hinanden. På den måde kan de både have øjenkontakt, men også
kigge ud i luften.
20 min.: Den ene deltager i parret starter med at fortælle sin
historie. Den anden lytter, kommenterer ikke, men nedfælder alle
de kompetencer, egenskaber og kvaliteter han/hun kan høre ud af
historien. Alle nedfældes enkeltvis på en post-it , og klistres under
fortællingen på personen, der fortæller. Efter 10 min. bytter de.
10 min.: Herefter læser de hver deres kompetencesedler og får
uddybet af den anden, hvad det var vedkommende så og hørte
i historien, som førte frem til de kompetencer, der er skrevet på
sedlerne.
15 min.: Hver deltager får op til 1 min. til at fortælle om en eller
flere af par-makkerens kompetencer, som har relevans for temaet.
Facilitator noterer løbende på flip.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Papir til noter
Post-it noter
En kuglepen eller tusch pr. deltager.

• Man må som lytter gerne stille supplerende og nysgerrige
spørgsmål, der kan medvirke til at trække kompetencer frem.
• I opsamlingen er det vigtigt at fokusere på teamets
kompetencer som helhed.
• Hvis der er tid, vil 10 minutter til en procesevaluering
være givet godt ud. Hvad var svært? Hvad var let? Hvad var
udbyttet for den enkelte og for gruppen?
• Stolesætningen bør være ca. sådan her for at opnå det
bedste resultat.
• Variant 1: Alle går på skift i makkerpar sådan at alle har
været i par med alle når øvelsen er slut. Øger videndelingen
og får flere kompetencer frem.
• Variant 2: Inddel deltagerne i triader med en interviewer, en
observatør der skriver sedler og en fokusperson.

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - KONFLIKTTRAPPEN
FORMÅL
• At styrke et teams evne til at analysere og håndtere konflikter bedre.
• At synliggøre balancen mellem den konstruktive uenighed og den ødelæggende konflikt via rollespil.

KAN ANVENDES NÅR
• Et team har et for højt konfliktniveau.
• Et team oplever spændinger i deres relationer til interessenter.

TIDSESTIMAT
ca. 75 minutter.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

5 min.: Introduktion til konflikttrappen.

• Modsætninger og uenighed er godt, fordi det er gennem forskelle,
at der kan ske udvikling. Men konflikter, som får lov til at vokse udover
niveau 1, kan til gengæld være ødelæggende for både trivsel og
opgaveløsning.

10 min.: I par findes 1-2 eksempler på konflikter som teamet
har været en del af. Tal om konflikterne og noter på A-4
undervejs. Hvad handlede de om? Hvor langt nåede de op
af konflikttrappen? Hvad skete der undervejs som skubbede
konflikten op ad trappen? Hvordan blev konflikten afsluttet?
10 min.: I nye par (en bliver med de konflikter, det første
par har fundet og en rykker videre): Præsenter konflikterne.
”nyt og gammelt” parmedlem diskuterer konflikterne ud fra
samme spørgsmål, som blev brugt i første runde.
15 min.: I nye par (der skal være en genganger fra parrunde
2 i hvert nyt par): Præsenter konflikterne. Sæt nu fokus på
alternative handlinger, som kunne have stoppet konflikten på
et lavere niveau. Hvad ville have givet en ”bedre” konflikt- en
hurtigere afklaring på et lavere konfliktniveau? Noter på flip.
30 min.: Plenum. Hvert par præsenterer en konflikt. Efter
præsentationen drøftes analysen af konflikten i plenum. Til
slut fremdrages læringspointer. 5 minutter pr. konflikt.
5 min.: Afsluttende evaluering.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Konflikttrappen i a-3 format

• I instruktionen bør det betones, at teamet skal forsøge at forstå både
baggrunden for konflikter, hvordan og hvorfor de bevæger sig op af
konflikttrappen, og hvordan man i teamet kan forsøge at nedtrappe
fremtidige konfliktsituationer.
Udskriv konflikttrappen i stor størrelse på næste side.

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - KONFLIKTTRAPPEN

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - ORGANISATIONENS OG TEAMETS PROFIL
FORMÅL
• At teamet laver en konkret sammentækning af deres samspil med organisationen.
• At teamet øger sin bevidsthed om forskelle og ligheder mellem teamet og organisationens kultur og tænkning.
• At teamet i fællesskab udvikler et grundlag for at handle anderledes for at få en stærkere relation til organisationen.

KAN ANVENDES NÅR
• Teamet har behov for at styrke sit samspil med organisationen.
• Teamet har brug for en fælles forståelse af både organisationens og teamets kulturelle karakteristika.

TIDSESTIMAT
mellem 120-240 min.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

10 min.: Intro. Opdel deltagerne i grupper a 3-5 personer;
præsenter øvelsens formål; afstem modsætningspar (tilføj/fjern
par ): Få hver gruppe til at tegne en skabelon med modsætningsparrene (se modsatte side).

• Find på forhånd de modsætningspar, der giver mest mening
for jer og jeres organisation.

10 min.: I grupperne bliver man enige om at placere en markør på
hver skala, hvor de synes organisationen er. Derefter placerer de
en ny markør (evt. en ny farve) på samme skala, der hvor de synes,
teamet er.
10 min.: 2 deltagere fra hver gruppe flytter gruppe. En bliver
tilbage. Den, der bliver tilbage, præsenterer gruppens placering af
markører og diskuterer placeringen med de ”nye” gruppemedlemmer. Markørerne flyttes, så de afspejler det, den nye gruppe synes
er rigtig.
15 min.: Plenumpræsentation. Hvor placerer vi organisationen
ens og hvor er vi uenige. Ditto for teamet. Evt. fælles placering af
markørerne ud fra hvordan de fleste markører fordeler sig.
10 min.: I grupper diskuteres, hvad betyder forskelle mellem
team og organisation for vores samspil med organisationen?
20 min.: Plenum. Med fælles drøftelse af det vi nu ved, hvad skal vi
så ændre i teamets måde at arbejde og kommunikere på, for at få
et bedre samspil med organisationen?

Nødvendige materialer og fysiske rammer
• A3 papir; tuscher med 2 farver; flipoverpapir, tavle eller smartboard
• Et bord til hver gruppe
• Evt. en halvcirkel med stole foran proceslederen, hvor deltagerne kan
sidde under plenumdiskussioner

• Tegn nedenstående enkle tegning på et flipoverpapir, en tavle
eller et smartboard eller udskriv skabelonen.
Organisationens/teamets Profil
Formel-----------------------------------------------------------Uformel
Afhængig---------------------------------------------------- Uafhængig
Løsningsfokus-------------------------------------------Problemfokus
Følelsesbetonet------------------------------------------------Rationel
Praksisorienteret---------------------------------------------Teoretisk
Fokus på driftssikkerhed---------------------------Fokus på udvikl.
Etc.
• I plenumdiskussionen er det vigtigt at fremhæve, at ligheder
mellem organisation og team kan indikere, at der er en stærk og
god sammenhæng. Omvendt så ligger udviklingspotentialet i at
diskutere forskelle mellem organisation og team. Hvad betyder
de; hvordan er de opstået: hvad er fordelene ved forskellen, og
hvad er ulemperne; giver det anledning til at justere?
• Variation: Brug de første 15 minutter på at lade deltagerne selv
formulere modsætningspar. Det giver ejerskab til profilerne.
• Ved at skifte modsætningspar ud med andre, kan metoden
anvendes på mange forskellige temaer.

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - ORGANISATIONENS OG TEAMETS PROFIL

ORGANISATIONENS / TEAMETS PROFIL
FORMEL
AFHÆNGIG
LØSNINGSFOKUS
FØLELSESBETONET
PRAKSISORIENTERET
FOKUS PÅ DRIFTSSIKKERHED
ETC.

UFORMEL
UAFHÆNGIG
PROBLEMFOKUS
RATIONEL
TEORETISK
FOKUS PÅ UDVIKL.

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - ORGANIZATION IN THE MIND – TEGNING SOM REDSKAB
FORMÅL
• At skabe et fælles grundlag af f.eks. teamets kerneopgave via de enkelte teammedlemmernes tegninger af teamets kerneopgave.
• Øvelsen kan bruges på mange forskellige tematikker både relationelle og mere strukturelle.

KAN ANVENDES NÅR
• Teamet har brug for at skabe en fælles forståelse af identitet, kerneopgave og rammer.
• Teamet har brug for at styrke samarbejdet mellem teammedlemmer ved at synliggøre, hvor forskelligt teammedlemmerne kan opfatte.

TIDSESTIMAT
mellem 60 og 120 min.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

5 min.: Procesleder præsenterer teamet for øvelsen – f.eks. ”Hvad
er dette teams kerneopgave”.

• Nogle er bange for, at de ikke kan ”tegne pænt nok”. Det handler
ikke om at tegne pænt! Man kan tegne 5 streger på et stykke papir,
en cirkel om en firkant eller en blomst. Det vigtigste er at frembringe
et billede, som kan bruges som udgangspunkt for at dem, som ser
tegningen, kan få associationer som kan lede til nye tanker.

10 min.: Alle laver hver især en tegning/en figur/et symbol som
forestiller den måde den enkelte forstår teamets kerneopgave.
20 min.: (i par) Først forsøger den ene i parret give sit bud på,
hvad den andens tegning af kerneopgaven viser ham. Den som
har tegningen skal ikke sige noget, men notere stikord. Efter 3
minutter byttes roller. Efter 6 minutter fortæller den ene, hvad
han mente med sin tegning og reflekterer over, hvordan den
blev forstået. Efter 2 minutter byttes rolle. De sidste 10 minutter bruger parret på at lave en tegning på en flipover, som kan
repræsentere deres fælles forståelse af kerneopgaven. Der må
gerne suppleres med ord.
10 min.: (i grupper) Alle tegninger hænges op. Deltagerne
opdeles i 3-4 grupper. Hver gruppe skal give et bud på, hvordan
kerneopgaven for teamet skal formuleres ud fra de 2 tegninger,
som de får mest ud af. Skriv tekst på flipover.
30 min.: (i plenum) Grupperne præsenterer deres forslag til
tekst. Grupperne kommenterer på forskelle og ligheder mellem
teksterne.
15 min.: (i plenum) Slut-refleksion. Hvad fortæller forskellene og
lighederne om os som team? Hvad er kerneopgaven? Hvordan
kommer vi videre?

Nødvendige materialer og fysiske rammer
• Flipover /a3 papir
• Tuscher eller farver
• Alternativt et antal fotos eller billeder, som deltagerne
kan vælge frem for at tegne selv
• Plads til at hver deltager får en plan overflade at tegne på.

• Sørg for at give deltagerne relativ kort tid til at tegne – længere tid
kan øge deltagernes lyst til at tegne pænt og detaljeret.
• Inden deltagerne går i par og fortolker hinanden tegninger, så brug
et par minutter på at instruere i respektfuld og nysgerrig interesse.
Fortolkning er ikke kritik, men en måde at interessere sig for de
andres univers og koble det til eget univers.
• Styr tiden undervejs, så deltagerne ikke skal tænke på det. Sig højt
når der skal skiftes mellem aktiviteter.
• Giv en kort opsamling mellem hvert stadie. Hvad har I lige været
gennem, og hvad skal I til nu?
• Sørg for at processen afrundes, så det står klart, hvad der nu sker
med det arbejde, der er udført.

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - PROCESPILEN
FORMÅL
• At skabe fælles overblik over en opgave / teamets opgaveportefølje.
• At koble opgave/projekt med et strategisk udviklingsperspektiv for hele teamet/ organisationen.

KAN ANVENDES NÅR
• Teamet skal til at begynde et større projekt og/eller har brug for at (gen)skabe et overblik.

TIDSESTIMAT
ca. 120 min.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

10 min.: Instruktion og gruppeinddeling (3-4 personer).

• Procespilen er et grafisk værktøj, der udnytter, at mennesker
bliver mere kreative og husker bedre, når ord og illustrationer
kobles med hinanden.

60 min.: Grupper taler om og udfylder
skabelon (”Procespilen”)i denne række følge:
• Mål - Hvad er målet med projekter/opgaven?
• Mission - Hvad er det bagvedliggende formål, hvorfor laver vi
opgaven/projektet?
• Vision - Når projektet/opgaven er gennemført, hvad er så blevet
bedre/anderledes?
• Ressourcer og kompetencer - Hvad kan vi hver især og sammen,
som er relevant for projektet?
• Bærende værdier - Hvad er vigtigt for os som team, hvordan vil vi
gerne arbejde sammen og hver for sig?
• Hvad, hvem, hvornår aktiviteter som fører mod målet.
• Delmål for projektet. Hver milepæl afslutter en
fase i opgaven/projektet.
• Udfordringer og løsninger - Hvad kan blive svært, og hvad
gør vi ved det?
• Muligheder - Hvad kan projektet åbne op for?

• Vær grundig med at forklare procespilens enkelte dele - f.eks.
hvad mener der med mål? De enkelte dele i procespilen kan
med fordel introduceres løbende i processen.
• Udprint på forhånd skabelonen til grupperne. Skabelonen kan
ses på næste side.

20 min.: Fernisering: I blandede grupper (en fra hver gruppe) går man
rundt og taler om hver planche.
30 min.: Plenum. Evaluering af proces og af de indholdsforslag som er
produceret. Hvad har vi lært, og hvad vil vi arbejde videre med?

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Flipover ark.
Tuscher.
Grafisk skabelon for ”procespilen” (kan udelades, deltagerne laver deres egen).
Blot vigtigt at alle elementer indgår.
Et lokale med plads til at grupperne kan tegne.

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - PROCESPILEN
Muligheder
Teamets ressourcer + kompetencer

Vision

Hvad
Mission
Mål
Hvem+hvornår

Delmål

Bærende værdier

Udfordringer/løsninger

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - REFLEKTERENDE TEAMS
FORMÅL
• At skabe en stryg, konstruktiv og udviklende ramme for teamets diskussioner.
• Et metode- og dialogredskab der er egnet til alle typer udviklingsbehov og problemstillinger i team –konfliktbearbejdning,
rolledrøftelser, samspil med organisationen, kompetenceafdækning, etc.

KAN ANVENDES NÅR
• Teamet har brug for at gå i dybden med ideer/temaer/problemstillinger.
• Teamet har brug for at foretage en grundig afsøgning af problemstillinger/ønsker, før man formulerer ideer til løsninger og
handlinger.

TIDSESTIMAT
Ca. 105 minutter.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

15 min.: Find et tema, der skal belyses – f.eks. ”hvad er god
ledelse i vores team?”. Vælg en interviewer og en fokusperson
(”interviewsystem”). Vælg et reflekterende team på 3-4 personer
(”refleksionssystem). Gennemgå grundreglerne for reflekterende
teams (se ”tips”) og sæt en tidsramme f.eks. 1,5 time. Interviewer
er procesleder og bestemmer, hvornår der interviewes, og
hvornår det reflekterende team er på.

• Åbn op for at det kan være vanskeligt, første gang man skal prøve
rollen som interviewer, fokusperson eller reflekterende team.
Man skal øve sig.

60 min: 4 runder af hver ca. 15 minutters varighed. Hver runder
består af 5-8 minutters interview og 5-7 minutters refleksion i det
reflekterende team. Når interviewsystemet arbejder, så lytter og
noterer det reflekterende system. Når det reflekterende system
arbejder, så lytter og noterer fokusperson.

• Fuld adskillelse mellem interviewsystem og refleksionssystem. Det
reflekterende team taler altid til hinanden, aldrig til interviewperson og
interviewperson taler kun med interviewer.

• I runde 1 belyses temaet mhp. at få mest mulig viden og bredde.
• I runde 2 kredser man om at sætte ord på, hvordan situationen
vil være, hvis man om en given tid (en uge, en måned, et år, flere
år) har opnået ønsketilstanden ift. det tema der drøftes.
• I runde 3 skal der findes ideer og forslag til handlinger, som kan
føre mod ønsketilstanden.
• I runde 4 skal ideer og forslag til handling konkretiseres.
15 min.: Derefter følger en evaluering på to niveauer, hvor hele
gruppen deltager: Proces: hvordan var det at deltage med
den rolle man nu havde (interviewer; fokusperson; tilhører);
Hvordan gik det med at overholde samtalens struktur –
problemidentifikation; problemudvidelse; ønsker til en fremtidig
situation; udvidelse af ønskefeltet; konkretisering og handling.
Indhold: Hvad kom der ud af det og hvad sker der nu?

• Der skal være en anerkendende tone. Det reflekterende interview er
undersøgende, udvidende og handler om en problemstilling, der ejes
af teamet i fællesskab.

• Det er ok at bede det reflekterende team om hjælp til spørgsmål eller
hvis man bare er kørt fast.
• Hold fast i at forslag til konkrete handlinger/ideer, skal gemmes til
sidste runde.
• Styr tiden – især når det reflekterende team er på. Der vil ofte være
brændstof til at tale i meget længere tid end der er afsat.
• Det er vigtigt at evaluere til sidst – ikke alle synes at rollerne er nemme
og især er det vigtigt, hvad interviewer og den interviewede synes.
Print dialogtegning på næste side.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
• Lister med hv-spørgsmål og lineære spørgsmål til inspiration for
interviewer og reflekterende team.
• Eventuelt en illustration af de forskellige procestrin.
• Et lokale, hvor to stole (interviewer og den interviewede ) kan placeres foran 3-4
stole (reflekterende team). Helst således at fokusperson har så lidt øjenkontakt
som muligt med andre end interviewer. Resterende deltagere placeres bag ved.

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - REFLEKTERENDE TEAMS

FOKUSPERSON

INTERVIEWER

REFLEKTERENDE TEAM

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - SWOT
FORMÅL
• SWOT står for Styrker (Strengths), Svagheder (Weaknesses), Muligheder (Opportunities) og Trusler (Threats).
• Formålet med øvelsen er at skabe overblik over teamets styrker og svagheder og sætte fokus på, hvordan teamet kan bruge hinandens fagligheder til fordel for opgaveløsningen.

KAN ANVENDES NÅR:
• Teamet har behov for at skabe overblik, få et fælles sprog om teamets udvikling og f.eks. sætte nye mål.

TIDSESTIMAT
ca. 65 min.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

5 min.: Forklar formålet med øvelsen for teamet.

• Styrker: Her ser I på de styrker og succeser, der allerede nu findes i
teamet, og som I vil bygge jeres fremtid på.

5 min.: Lad først teammedlemmerne overveje individuelt, hvilke
styrker (S) teamet har, som kan bruges fremadrettet. Bed dem
om at notere styrkerne enkeltvis på en post-it og placer derefter
de forskellige post-its på et stort stykke papir eller en flipover.
15 min.: Hav en dialog om styrkerne og del dem evt. op i temaer
for til sidst at prioritere dem.
20 min.: Foretag samme øvelse med de interne svagheder (W).
Det er de områder i samarbejdet, som ikke fungere eller områder
som fungere i et vist omfang, men skal udvikles til noget endnu
bedre.
40 min.: Herefter identificerer I på samme måde på, hvad der
ligger muligheder (M) udenfor jeres team, som kan hjælpe jer til
at skabe det team, I drømmer om. Til slut ser I på de trusler i eller
udenfor teamet, som I skal være særlige opmærksomme på. Det
er ting, som teamet ikke selv kan styre, men måske kan komme
udenom ved at have en opmærksomhed på dem.
De prioriterede faktorer kan visuelt sammenfattes i en skabelon
og bruges som afsæt til videre arbejde med teamets mål, strategi
og indsatsområder.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Præfabrikeret skabelon i flip-over størrelse (en pr. tre deltagere)
Tuscher og post-its.

• Svagheder: Her ser I på de områder i teamet, som ikke fungere og
som kan udvikles til noget bedre.
• Muligheder: Her ser I på de mange muligheder i og uden for jeres
team. Det er de muligheder, jeres fremtid består af, og som i skal
finde ud af at bruge optimalt for at skabe det team og den fremtid,
i drømmer om.
• Trusler: Her ser I på de vilkår i teamet eller i omgivelserne, som
I skal være opmærksomme på kan påvirke teamets fremtid, når I
skal lægge jer fast på teamets mål og strategi. Det er de interne
og eksterne faktorer, som I ikke kan påvirke. Men som måske ved
nærmere udforskning måske alligevel kan påvirkes og vendes til
muligheder – afhængig af jeres tilgang og adgang til dem.
SWOT kan printes på næste side.
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INTERNT FOKUS

EKSTERNT FOKUS
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STYRKER

SVAGHEDER

MULIGHEDER

TRUSLER
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PROCESVÆRKTØJ - TEAMETS LEVEREGLER
FORMÅL
• At teamet diskutere værdier og adfærd, således at teamet kommer bedre i mål med opgaveløsningen.
• At teamet beslutter, hvad der er god adfærd, og sikrer, at teamets medlemmer tager vare på hinanden.

KAN ANVENDES NÅR:
• Teamet har behov for at skabe mere synergi og understøtte udviklingen af ”vi-følelsen” i teamet.

TIDSESTIMAT
mellem 30 til 45 min

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

15-20 min.: Definition af fælles leveregler i teamet. I mindre grupper
drøftes: Hvad er vigtige leveregler for vores team? Hvordan vil vi gerne
leve livet i teamet? Formulere herefter leveregler i sætninger, der er konstruktive, fremadrettede og handlingsanvisende med fokus på den adfærd, I gerne vil opnå og ikke på den adfærd, I gerne vil undgå. Udvælg
de 5 vigtigste og skriv dem på en post-it hver. Vælg en bordformand til
at præsentere for resten af teamet.

• Proceslederen skal være opmærksom på, at det er teamet,
der står i fokus og ikke de enkeltes teammedlemmers
adfærd.

10-15 min.: Prioritering. En talsperson fra hver gruppe præsenterer gruppens post-its og hænger dem op på en tavle eller væg. Talspersonerne
prioriterer i fællesskab på teamets vegne, hvilke leveregler, der er de
7 vigtigste, som, kan favne hele fællesskabet. Dem, som ikke er bordformænd, har en rolle som procesobservatører.

• Som så meget andet, er det naturligvis vigtigt, at få fulgt
op på sine leveregler – og understøtte, at de lever i hverdagen. Nogle teams har nedskrevet deres leveregler i skabelonen for dagsordnerne til deres teammøder, så leveregler er
synlige der. Andre teams udvikler levereglerne ved at have
dem med som opfølgningspunkt på et månedligt teammøde.

5-10 min.: Feedback fra resten af teamet. Resten af teamet reflekterer i 3
minutter over den feedback, de gerne vil give deres kolleger. Hvad vil I
gerne anerkende jeres kolleger, for at de er lykkes med – og I må gerne
inkludere et opmærksomhedspunkt – fx noget der stritter eller skal
tages hånd om? Resten af teamet vurderer ligeledes om de opstillede
leveregler efterleves i processen?

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Tuscher og post-its.
Evt. skabelon til evaluering af leveregler

• Undlad negative ”ikke”-formuleringer fx. ”Vi lytter opmærksomt til hinanden” i stedet for ”Vi må ikke afbryde
hinanden”.
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PROCESVÆRKTØJ - TEAMETS LEVEREGLER
LEVEREGEL:

VIGTIGHED (ML. 1-5)

NUVÆRENDE NIVEAU OG
ØNSKET UDVIKLING (ML- 1-10)
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PROCESVÆRKTØJ - TEST I TEAMS
FORMÅL
• Test kan bruges som et dialogværktøj til både at fordele roller, at forstå gruppe-dynamikker og planlægge måder at arbejde på, som spiller
godt sammen med teammedlemmernes præferencer.
• Præferencetest er den type test, der fungerer bedst som teamværktøj. I præferencetest besvarer de(n) som testes, nogle spørgsmål, der er
udvalgt og inddelt i kategorier. På baggrund af de svar vil testen mere eller mindre præcist placere den testede i en ”type” eller en bestemt
gruppe. ”typen” eller ”gruppen” vil i brede træk fortælle noget om: hvordan den testede selv tror at han/hun vil handle/tænke i bestemte
situationer og hvordan den testede helst vil (sam)arbejde og ledes. En test kan derfor være udgangspunkt for en dialog om, hvad teammedlemmerne har præference for (helst vil have) i forskellige situationer.

KAN ANVENDES NÅR:
• Teamet skal dannes mhp. at sammensætte teamet af mennesker med præferencer, der supplerer hinanden.
• Når teamet lige er dannet mhp. at styrke det indbyrdes kendskab og få input til rolle og opgavefordelinger.
• Når et eller flere teammedlemmer ønsker ændringer af samspillet i teamet eller ændringer i roller og opgaver i teamet.

TIDSESTIMAT
Det kommer an på den valgte test og den valgte proces. Alt mellem 2 timer og 2 dage

NOGLE PRÆFERENCETESTS DER ER EGNEDE TIL TEAMS

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

• Belbin: Har forskellige typer der skal være til stede i det gode team – f.eks.
”organisatoren” og ”integratoren”. Måler testmodtagerne op mod de typer.

• Seriøse tests bygger på indgående psykologviden og
omfattende data på både spørgsmål og svar. Undlad at
bruge ”søndagsavis-tests”, som i bedste fald er spild af
tid, men i værste fald kan forårsage skade på teamet og
dets medlemmer.

• MBTI (Myers-Briggs typeindikator)/JTI (Jungiansk Type Indeks)/Teamkompasset: Sætter fokus på teamdeltagernes individuelle forskelligheder og
kobler dem til 8 forskelle teamroller. Interesserer sig for selvopfattelse (hvem
man er) mere end adfærd (hvad man gør).
• Element B/FIRO-B: Fokuserer på teamdeltagernes sociale behov og kompetencer. Interesserer sig for faktisk adfærd (hvad man gør) mere end for, hvem
man er (selvopfattelse). Den er især velegnet til teams med behov for at
arbejde med samarbejde og relationer.
• Team Diagnostics: 360 grader værktøj, der beskæftiger sig med både trivsel
og produktivitet i teamet. Fokuserer især på teamets produktivitet gennem
brug af et antal indikatorer, der giver talinformation om teamets relationelle
og produktive performance.
• DISC: Et dialogværktøj, som indledningsvist hjælper teamet til at finde en
”ideel teamkultur” ift. teamets mål og opgaver. Den ideelle teamkultur måles
derefter op mod teammedlemmernes værdier og præferencer. Forskellen
mellem det ideelle team og det faktiske team er afsæt for en dialog om
udviklingsbehov. Kan bl.a. anvendes ifm. rolleanalyser; samarbejde; konfliktforståelse; rekruttering.
• Der findes mange andre test. De fleste kræver en certificering for at få
adgang til de nødvendige testmaterialer og retten til at facilitere processer,
der bygger på tests. Hvis teamets medlemmer allerede er testet, så står det
teamet frit for at designe en dialogproces der bygger på test’ene.

• Hvis du er facilitator af dialogprocesser på baggrund
af test – og ikke er certificeret – så husk at test’s ikke er
sandheden. De viser typisk et snapshot af den måde
den testede opfatter sig selv på. Undlad derfor kraftige
fortolkninger og brug primært test som en indgang til
at den enkelte og teamet kan få gode overvejelser hver
for sig og sammen om de forskellige behov, motivationer og præferencer, som findes (og helst skal tilgodeses)
i teamet.
• Grundreglen ved brug af test er: I sidste ende er
det den testede, der ”ejer” retten til at definere sig
selv som ”type” i arbejdsmæssig sammenhæng. Test
og teammedlemmer kan bidrage til den enkeltes
forståelse, men i tilfælde af uenighed mellem testresultat/ testtolkning og den testedes selvforståelse, bør
facilitator støtte, at det er den testede, som har den
endelige fortolkningsret til et testresultat.
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PROCESVÆRKTØJ - TV-UDSENDELSEN
FORMÅL
• At teamet formulerer mål/drømme/visioner, som teamet gerne vil dele i organisationen.
• At teamet afklarer, hvad de gerne vil være kendt for som team, og på kreativ vis udfolder visioner og drømme for teamets fremtid.
• Øvelsen forestiller en nyhedsudsendelse i tv om virksomheden og handler om, at virksomheden har nået sin vision. Hvad er den gode
historie, der bliver fortalt? Hvem udtaler sig og hvad siger de? Hvilken vision er det, virksomheden har opnået? Hvad er virksomheden
blevet kendt for?

KAN ANVENDES NÅR:
Teamet i fællesskab skal definere, kortlægge og udfolde teamets vision og skabe rum til at dele tanker og drømme om teamets virke
med hinanden.

TIDSESTIMAT
Ca. 75 min

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

10 min.: Deltagerne inddeles i mindre grupper af 3-5 personer.
Hver gruppe kan arbejde på det samme spørgsmål eller kan
få udleveret et specifikt område, som er defineret på forhånd.
Proceslederen præsenterer formålet med øvelsen og forklarer
modellen.

• Under Overskift skal deltagerne skrive den headline, som de
gerne vil have, tv-udsendelsen skal handle om. Hvad er historiens
budskab?

20 min.: Alle deltagere tegner planchen på et stort stykke papir.
Hver gruppe får nu frie rammer til at udfylde planchen med den
vision, de finder vigtigst.
10 min. pr. gruppe: Når modellen er udfyldt eller tiden er gået,
præsentere alle grupper deres plancher for hinanden og fremhæver det, de finder mest vigtigt. Grupperne kan få mulighed
for at stille uddybende og nysgerrige spørgsmål til hinandens
visioner.
15 min.: Opsamling på teamets samlede vision.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Flipover-papir eller stor planche til hver gruppe.
Tuscher og farveblyanter til hver gruppe.
Magasiner og blad til udklip.
Sakse, lim, tape.

• Under Intro speak skal deltagerne skrive journalistens introduktion til historien. Hvad er kernebudskaberne?
• Under Citater skal deltagerne skrive, hvem journalisten interviewer og hvad de helt konkret udtaler sig om: hvad siger de?
Hvad er de stolte af? Det kan være virksomhedens ledelse, tillidsrepræsentant, samarbejdspartnere m.fl., der udtaler sig til pressen.
• Under Storyboard skal deltagerne tegne, illustrere og skrive hele
historien i tv-udsendelsen fra start til slut.

TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - TV-UDSENDELSEN
Overskrift:

Introspeak:

Navn:

Navn:

Citat:

Citat:

Storyboard
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PROCESVÆRKTØJ - VÅBENSKJOLDET
FORMÅL
• Formålet med øvelsen er at lære hinanden bedre at kende, inden man skal starte på et længere forløb sammen (proces, team etc.).
• At skabe tryghed i teamet.

KAN ANVENDES NÅR:
• Der skal skabes en stærkere relation teammedlemmerne imellem og til at understøtte forventningsafstemning individuelt og på tværs
af teamet. Er god ved opstart af et nyt team.

TIDSESTIMAT
ca. 180 min.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

10 min.: Proceslederen præsenterer formålet med øvelsen og skjoldet.
Deltagerne inddeles i mindre grupper af tre personer.

• Hver runde foretages som interview med en interviewer,
en fokusperson og en observatør. Der er 7 minutter til hvert
interview. Observatørens opgave er at tage noter af interviewet direkte på skjoldet under det relevante punkt. Derudover skal observatøren tegne et billede af fokuspersonen
på et stykke A5-papir, som bagefter gives til fokuspersonen.
Når interviewet er færdigt, skifter deltagerne plads, så alle
oplever at være interviewer, fokusperson og observatør.

25 min.: Proceslederen introducerer runde 1 – Hvad er du optaget af?
og denne afvikles.
25 min.: Deltagerne bliver delt ind i nye tremandsgrupper.
Proceslederen introducerer runde 2 – Hvad er dine forventninger til
dig selv i teamet? (fokus på arbejdsform, indsats og teamliv).
25 min.: Deltagerne bliver delt ind i nye tremandsgrupper.
Proceslederen introducerer runde 3 – Hvad vil du gerne bidrage med
i teamets opgaveløsning? (fokus på erfaringer, uddannelse, faglighed
og interesser).
25 min.: Deltagerne bliver delt ind i nye tremandsgrupper.
Proceslederen introducerer runde 4 – Hvad ønsker du/forventer du af
de andre i teamet?” (både personligt og fagligt).
10 min.: Proceslederen giver deltagerne 10 minutter til individuel
refleksion, hvor de har mulighed for at uddybe deres skjold og skriver,
hvad de gerne vil være kendt for i dette team. Hver deltager skal også
vælge en af deres tegninger til at repræsentere dem og påføre det i
midten af skjoldet.
30 min.: Deltagerne hænger deres våbenskjold op på væggen, så
de alle kan se hinandens. Deltagerne får enten individuel tid til at
gå rundt og kigge på hinandens skjold, eller også bliver hvert skjold
præsenteret og læst højt.
20 min.: Evt. opsamling og refleksion i plenum.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Skjold i A3 – en til hver deltager.
Tuscher.
A6-papirer – fire til hver deltager.

Våbenskjoldet indeholder:
• Navn
• Kendt for
• Billede
• Hvad er du optaget af? Runde 1
• Hvad er dine forventninger til dig selv i teamet? Runde 2
• Hvad vil du gerne bidrage med? Runde 3
• Hvad er dine ønsker i forhold til andre? Runde 4
Print skjoldskabelon på side 2
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PROCESVÆRKTØJ - VÅBENSKJOLDET

Navn:

Kendt for:

Hvad er du optaget af?

Hvad er dine forventninger til dig selv i teamet?

Indsæt/tegn billede her

Hvad vil du gerne bidrage med?

Hvad er dine ønsker ifht. andre?

