Muligheder

Udsagn (statements)
Formål
Formålet er at få deltagerne til at forholde sig til en række udsagn (statements) og at placere sig fysisk i
rummet på en linje. Deltagerne skal forholde sig hvor enige eller uenige de er i et udsagn i forhold til en
skala fra 1-10, hvor ’1 er Meget uenig’ og ’10 er Meget enig’.
Målet er at fremme deltagernes egen refleksion over udsagnene samt give et indblik i hvordan gruppen af
deltagere samlet set forholder sig til udsagnene.
Øvelsen kan understøtte en kulturel accept af at kolleger har forskellige holdninger til udsagn.

Tidsramme
20 min.

Materialer
Frit gulvplads
Papirer med forslag til udsagn, som deltagerne skal forholde sig til.
Papirer med teksten ’1: Meget uenig’ og ’10: Meget enig’.

Trin for trin
1. Tovholderen præsenterer formålet med øvelsen for deltagerne og beder alle deltagerne om at stille
sig samlet i rummet. Tovholderen viser nu deltagerne, hvordan de har mulighed for at placere sig
forskellige steder på skalaen, som er lagt ud på gulvet.
2. Tovholderen skal nu præsentere et udsagn af gangen, som deltagerne hver især skal forholde sig til
ved at stille sig på skalaen fra 1-10. Tovholderen kan fx sige, ”Hvor enig er du i følgende udsagn” og
efterfølgende præsentere et udsagn.
3. Refleksionsspørgsmål efter øvelsen:
Har du bemærket, hvordan du og andre har stillet sig i forhold til hinanden?
Er der noget, der har overrasket dig i den forbindelse?
Har du eksempler fra praksis, hvor I har forskellige holdninger til et emne, men alligevel har kunnet
komme frem til en løsning?

Udsagn (statements)
Forhold dig til disse udsagn (statements) ved at placere dig på en linje fra 1-10, hvor 1 er meget uenig og 10
er meget enig.

o Arbejdspladsen skaber gode rammer for at være opsøgende over for
andres perspektiver på borgeren.
o Arbejdspladsen skaber gode rammer for at skaffe alle relevante
informationer om borgeren.
o De daglige arbejdsrutiner skaber gode rammer for at være nysgerrig på
andres arbejde omkring borgeren.
o De daglige arbejdsrutiner skaber gode rammer for at opsøge ny viden
om praksis.
o Jeg er god til at være opsøgende i forhold til andre faggruppers
perspektiver på borgeren.
o Jeg er god til at søge ny viden om praksis.

1
Jeg er meget uenig.

10
Jeg er meget enig.

