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At vende problemerne  

 

Formål: Denne øvelse er rigtig god, når problemer fylder i en gruppe/enhed – fordi den 
på samme tid tager problemerne aldeles alvorligt og angriber dem på en måde, 
der gør, at de kommer til at inspirere enheden/gruppen i forhold til at håndtere 
dem på en positiv måde, der giver god energi. 

Varighed: Ca. 1 t. og 45 minutter 

Deltagere: 8 – 24 pers. (hvis der er flere, kræves der en anden form for 
opsamling/tidsberegning) 

Materialer: Flip-over og 2 tusser i forskellige farve 

Konsulent: Mødeledelsesfærdigheder + at medarbejderne er med på at ”lege med” – dvs. 
tale om problemer på en anden måde end mange plejer. 

 

 
Rammesætning (5-10 min):  

Begynd med kort at skitsere: 

a. hvad I er samlet om 
b. hvor lang tid, der er sat af 
c. hvad planen er (giv et kort overblik over hvad der kommer til at ske) 
d. hvad meningen er 
e. hvad udbyttet forhåbentlig bliver og hvem der ska bruge dette til hvad. 

Det kan være en god idé at sige her, at I kommer til at arbejde helt seriøst med problemer 
og frustrationer, som I oplever i dagligdagen – og at du håber, de alle vil være med på at 
gøre det på en anden måde end I plejer at gøre, for faktisk at opnå noget andet end I 
plejer at opnå. 
 

Øvelse (10 min): 

Medarbejderne taler sammen to og to om de frustrationer og problemer, der fylder i øjeblikket (10 

min). Der følges op i plenum med at skrive frustrationerne op på en tavle/flip over (15 min). 

Lederen kan f.eks. være pennefører. Der kommenteres ikke fra ledelsen, og synspunkterne 

diskuteres ikke, men de må gerne blive uddybet eller præciseret af kolleger. 
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Baggrund: 

Fortæl nu om, hvordan mange har tilbøjelighed til at tale om det, der ikke fungerer. Det kan skyldes 

mange forhold – f.eks. forståelsen af at ”kritikeren er den skarpeste” eller bare dårlige vaner. Kan 

man ikke finde sammen om andet, kan man måske finde sammen over ”brok”. Men det kan 

betalte sig at lade sig inspirere af den internationalt respekterede mester i anerkendende tilgang i 

både praksis og teori, Peter Lang (tidligere leder af KCC Foundation, London). Han siger, at ”Bag et 

hvert problem gemmer sig en frustreret drøm”… Hvis der ikke er noget man ønsker sig, eller noget 

som er vigtigt, så er problemet slet ikke et problem. 

 

Øvelse (10 min.): 

Herefter gentages pkt. 2 – nu med den forskel at medarbejderne taler om de bristede drømme, der 

ligger bag de problemer de før drøftede. F.eks.: ”Det er jo egentlig fordi vi ønsker os en god 

kommunikation, at vi er trætte af alt det brokkeri i krogene” – ”Det er jo fordi vi egentlig godt kunne 

tænke os at bruge tid på ………….. at vi synes ……………. er træls (10 min). Lige som sidst drøftes tankerne 

på plenum og drømmene noteres med en anden farve tusch ud for problemerne (på samme 

planche som før) (15 min). 

 

Introduktion af indflydelsessfære og interessesfære:  

Tegn nu to cirkler: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fortæl at Steven Covey, der er kendt for den klassikeren ”7 gode vaner”, har studeret 

mennesker, der lykkes godt, og han erfarer bl.a., at noget af det, de gør for at lykkes, er, at 

de er gode til at skelne mellem, hvornår de har indflydelse på noget og hvornår de faktisk 

ikke har.  Det de ikke har indflydelse på, spilder de ikke unødig energi på. De har i stedet 

lært sig at prioritere deres opmærksomhed på det de faktisk kan gøre noget ved. 

indflydelsessfære 

interessesfære 
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Inviter nu medarbejderne til at gøre samme skelnen i forhold til de oplistede drømme og 

problemer (2 og 2 i 10 min – gerne samme makker). Medarbejderne byder nu ind, og jeres 

problemer og drømme skrives ind i cirklen (10 min). 

 

Afrunding (15 min):  

Til sidst opsummeres der på det, gruppen er kommet frem til, og det aftales hvad der nu gøres. 

Husk at sige mange tak for deltagelse til all. Aftal med gruppen, hvem der begynder at gøre hvad 

hvornår – og hvordan og hvornår I følger op på det.   
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