
Det här är en övning som avslutar ett möte. Syftet är att ge varje del
tagare möjlighet att reflektera över sin roll på mötet och fundera över 
vad man vill utveckla för att bidra till bra möten.

Tidsåtgång
» Tidsåtgången är beroende av antalet deltagare. Räkna med 5 minuter

för introduktion och reflektion. Varje deltagare tar högst en halv minut vid
en redovisningsrunda.

Introduktion
Dela ut deltagarmaterialet. Låt deltagarna läsa igenom det 
och berätta om de olika rollerna. Berätta att alla roller är 
viktiga och behövs.

Summering
Gå laget runt och låt varje deltagare berätta vilken roll man 
tagit mest respektive minst och vad man vill förändra till 
nästa möte.
 Avsluta med att låta deltagarna samtala kring om alla 
roller finns representerade i gruppen. Är det någon roll 
som det verkar finnas för mycket respektive för lite av?

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona

TIPS! Den här korta övningen 
går bra att göra flera gånger för 
att följa arbetsgruppens utveck-
ling av rollerna på mötet.

Suntarbetsliv – parter för prevention  •  De fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

Idag har jag bidragit till vårt möte genom att...

... berätta om mina tankar, känslor, åsikter och kunskaper  
      i de frågor vi samtalat om

... uppmana mina arbetskamrater att berätta om sina tankar  
      och åsikter och ställa följdfrågor så  de får hjälp att förtydliga  
      vad de menar

... bekräfta och komplettera andras tankar och idéer

... sammanfatta vad som sagts och peka på vad som  
      vi behöver samtala mer om

På nästa möte ska jag 

göra mer av detta

och 

mindre av detta
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