
3.  Praktiskt  
    förändringsarbete 
    B.  Din arbetsrol l  

Förberedelse
• Läs och skriv ut det här informationsbladet.
• Skriv ut informationen till alla deltagare. 

Gör så här
• Alla får individuellt läsa igenom informationen och får fundera på de frågeställningar och tips som finns för 

normkreativa handens fingrar i 5 minuter. 
• Dela sedan upp deltagarna med ca 4 personer i varje grupp. Be dem att under 30 min fundera tillsammans 

på hur handen kan användas i verksamheten. Passar områden för varje finger eller har ni förslag på andra 
områden? Dela gärna upp tiden per finger så ni hinner gå igenom alla fem fingrar.

Medarbetare och chefer kan på detta sätt anpassa och forma den normkreativa handen till sin egen kontext utifrån 
verksamhetens förutsättningar.

Spelregler
Påminn gruppen om spelregler. Fullständig version av spelreglerna finns under del 2 och 3 på hemsidan.
• Utgå ifrån att ”alla” finns i rummet (de av oss som..).
• Kom ihåg att alla har olika erfarenheter och förkunskaper så visa respekt.
• Provtänk och tolka varandra snällt.

Återsamling i  helgrupp
• Varje grupp får 5 minuter att berätta om vad de diskuterade. Samtalsledaren skriver upp alla fingrar på tavlan 

och under varje finger vad respektive grupp diskuterade så att ni får en tydlig överblick.
• Hitta gemensamt röda trådar i era resonemang. Kom överens om vilka frågor och tips som ni anser passar 

bäst till just er verksamhet som ni ska testa under en månad.
• Planera in en uppföljningstid om ungefär en månad där ni går igenom resultat av normkreativa handen.

UPPFÖLJNING EFTER CA EN MÅNAD 
Tid: ca 30 min 

Dela upp i deltagarna med ca 4 personer i varje grupp. 
Grupperna får diskutera:
• Vad som har funkat bra och mindre bra med den normkreativa handen?
• Behövs det göras ytterligare förändringar och revideringar så att det blir mer  

praktiskt och användbart samt bidrar till en mer normkreativ verksamhet?
• Hur ska arbetet med den normkreativa handen se ut framöver?

Övning 1 .  Normkreativa handen Tidsåtgång: ca 60 min 
Informationsblad för samtalsledaren


