
Material
– Ca 10 blädderblocksblad
– Tejp
– Färgpennor

Instruktion
1.  Börja med att dela in gruppen i smågrupper om 3-5

personer. Varje grupp ska ha varsin korthög, men
 sortera bort de fyra prioriterade områden ni redan
arbetat med ur varje hög.

2.  Låt grupperna samtala om korten och komma överens
om vilken sida - röd eller grön - som ska vara upp eller
ner. Om deltagarna sitter i samma smågrupper som
när ni gjorde huvudövningen och minns vilka kortsidor
man då lade uppåt, kan detta moment hoppas över.

3.  Rensa ett rum på bord och stolar och sätt upp
 stationer runtom i lokalen där ni tejpar upp de röda
korten tillsammans med ett blädderblockspapper. Ett
kort per papper/station. Tidsåtgång: ca 10 minuter
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Deltagarmaterial
Korten från huvudövningen Vår arbetsmiljö, lika många kortuppsättningar som antalet smågrupper.

4.  Be deltagarna att fundera tyst någon minut angående
vilket område de är mest intresserade av att i första
hand bidra med synpunkter till en lösning på. Be dem
gå till denna station.

5.  Med penna i hand får deltagarna därefter samtala sig
fram till förslag som skrivs upp vid korten. Det står alla
fritt att vandra runt i lokalen och byta ”station” när som
helst. Du bryter när du tycker att det känns lägligt så
att ni har tid för en sammanfattning.

Summering
Summera gemensamt genom att gå runt och titta på  
vad det står och resonera er fram till lösningar och beslut. 
Du skriver ner era gemensamma beslut, gärna i en hand-
lingsplan. 
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FRÅN RÖD ARBETSMILJÖ TILL GRÖN
Kompletterande övning: Introduktion // Vår arbetsmiljö

Samtalsledarmaterial

Den här övningen lämpar sig bäst att göra efter det att huvudövningen 
Vår arbetsmiljö har genomförts. I den kommer deltagarna överens om 
fyra utvecklingsområden som de prioriterar högst. I den här övningen 
får deltagarna dock möjlighet att komma med idéer för utveckling till 
övriga områden. Det vill säga göra de röda korten till gröna!
 Det är viktigt att alla känner att de har möjlighet att påverka och 
komma med idéer i denna övning.   

Tidsåtgång
» Ca 40-70 minuter


