Vurdér jeres relationelle
koordinering
– gruppearbejde

Egen
faggruppe

Første del
Inden I starter:
•

Opgave

Vælg, hvem der skal styre og holde øje med uret,
og hvem der skal fremlægge jeres planche for hele
faggruppen/teamet/afdelingen. I kan godt være
to eller flere om at fremlægge.

Forberedelse
•

•

•
•

Tag en stor planche og tegn en cirkel i midten. Her
skriver I, hvilken opgave eller arbejdsproces, I skal
undersøge relationerne for.
Diskuter hvilke faggrupper eller team, der er relevante for løsningen af denne opgave. Skriv dem
evt. først op på et løst stykke papir, flip-over eller
tavle.
Lav en cirkel for hver faggruppe rundt omkring
opgaven.
Sæt en rød ring om jeres egen faggruppe/team.

Stærke og relevante relationer tegner I op med grønt.
Svage men relevante relationer tegner I op med rødt.
Irrelevante relationer tegner I op med sort.

Forberedelse af fremlæggelse
•

Kortlægning
•

•

•

Diskutér, hvor stærke relationerne er til de andre
faggrupper eller teams ud fra følgende parametre:
• I hvor høj grad har I fælles mål for opgaveløsningen?
• I hvor høj grad har I fælles sprog og viden om
opgaverne?
• I hvor høj grad har I gensidig respekt?
Hvordan er kvaliteten af kommunikationen?
• Hvordan er hyppigheden?
• Finder kommunikationen sted på de rigtige
tidspunkter?
• Har kommunikationen det rette omfang og
indhold?
Hvad karakteriserer jeres samarbejde? Bruger I
energi på at give de andre skylden, eller prøver I at
løse problemet i fællesskab?

Diskutér, hvordan I vil præsentere jeres planche og
begrundelserne for jeres valg af farve på de forskellige relationer

Anden del
Forberedelse
•

Diskutér, hvorvidt noget af det, der kom frem i
plenum, giver jer anledning til at ændre i jeres figur.

Kortlægning
•

Kortlæg derefter, hvor det er vigtigt at styrke,
fastholde eller udbygge relationerne og giv forslag
til, hvad der kan gøres.

Forberedelse af fremlæggelse:
•
•
•

Hvilke indsatser vil I foreslå og hvorfor?
Hvem skal gøre hvad?
Skriv jeres forslag ned på en flip-over med tydelig
angivelse af, hvilken relation idéerne hører til.
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