
 
 
Positionsøvelsen – få alle på banen og skab ny indsigt  

 
  

   
  
 

Hvorfor skal I bruge positionsøvelsen? 

I skal bruge positionsøvelsen for at få viden om 
hinandens synspunkter omkring en konkret ud-
fordring, I står overfor. Positionsøvelsen giver en 
”temperaturmåling” eller et stemningsbillede i en 
gruppe.  

En af styrkerne ved øvelsen er, at alle i gruppen 

tager stilling og kommer til orde – ikke bare de, 

der altid siger noget. Øvelsen skaber dynamik i 

gruppen og giver viden om både styrker og for-

bedringspotentialer i forhold til jeres udfordring.  

Positionsøvelsen kan fx bruges af TRIO og MED-

udvalg i sammenhænge, hvor de fungerer som fa-

cilitator.  

 

Hvornår skal I bruge positionsøvelsen? 

I skal bruge øvelsen, når I står med en konkret 
udfordring og har brug for at bliver klogere på 
hinandens perspektiver og finde nye handlemu-
ligheder. Det kan fx være i forhold til en foran-
dringsproces, et ønske om styrket arbejdsglæde 
eller trivsel på arbejdspladsen. Brug øvelsen, når 
det er vigtigt, at alle byder ind. 
 

Hvad skal I bruge for at lave positionsøvelsen?  

I skal have adgang til et lokale med god gulvplads, 
flipover/tavle, og enten et reb, malertape eller 
kridt. Øvelsen fungere bedst, hvis I er mindst 8 
personer.  
 
Hvor lang tid tager positionsøvelsen? 
1-2 timer, afhængigt af deltagerantal, og hvor 
meget, I har på hjerte. 

 
----------------------------------------------------------------- 

TRIN FOR TRIN  

Trin 1: Formuler spørgsmål 

Formuler fx i TRIO/MED det spørgsmål, I gerne vil 
arbejde med. Det kan fx være et spørgsmål til 

trivsel, social kapital på arbejdspladsen eller en 
forandringsproces. 

Trin 2: Marker en skala 

Facilitator lægger nu et reb, taper eller tegner en 
streg på gulvet. Den ene ende defineres som 1 
(virkelig dårlig/helt uenig) og den anden som 10 
(virkelig god/helt enig).  

Trin 3: Spørg, hvor deltagerne befinder sig 

Facilitator spørger nu: ”På denne skala fra 1 til 
10, i hvor høj grad trives du i denne forandrings-
proces?”/”hvor vil du placere jeres sociale kapi-
tal,?”/”Hvordan vurderer du jeres kommunika-
tion?”/ ”Hvordan er trivslen på arbejdsplad-
sen?”/”Jeg synes, vi når de mål, vi sætter os” eller 
lignende spørgsmål, afhængig af udfordringen. 

Trin 4: Giv tid  

Alle deltagerne får et øjeblik til at tænke over, 
hvor de placerer sig på skalaen. Herefter går hver 
deltager hen til det sted på skalaen, der repræ-
senterer deres svar. På den måde kan alle se, 
hvad de andre har svaret. 

Trin 5: Se jer omkring, og tænk over fordelingen 

Proceslederen beder deltagerne kigge sig om-

kring og tænke over egen og andres placering. 

”Hvad tænker I om jeres fordeling samlet set?”  

og ”er I overraskede over, at I står, hvor I står?” .  

Bemærk, deltagerne skal på nuværende tidspunkt 

bare gøre sig nogle tanker, så de er klar til trin 6. 

Trin 6: Tal med de nærmeste 

Deltagerne vender sig mod de 2-3 nærmeste og 
fortæller hinanden, hvorfor de står, hvor de står. 

Trin 7: Tal med dem, der står et andet sted 

Del nu rækken af mennesker på midten. Den ene 

halvdel forskydes parallelt ind foran den anden, 
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så hver deltager får en dialogmakker med en an-

den position end vedkommendes egen. Her skal 

deltagerne interviewe hinanden to og to: 

”Hvorfor står du på denne position?” Hvad er det, 

der gør, at du står netop her på 5 og ikke nede på 

fx 3?” ”Hvad skulle der til, før du kunne stå ved 6 

eller måske helt oppe ved 8?”  

Trin 8: Saml op i fællesskab 

Snakken åbnes nu op i plenum, og deltagerne de-

ler deres svar på spørgsmålene. 

Undervejs skriver facilitator styrker og forbed-

ringspotentialer op på flipover eller tavle. 

Trin 9: Prioriter i fællesskab, hvad I skal gå vi-

dere med 

I har nu en dialog om, hvilke inputs I kan gå vi-

dere med. Det kan være ud fra kriterier, som 

hvad er nemt at gøre noget ved? Hvad har stor 

opbakning? Hvad er vigtigst for os? Hvad er den 

mindste lille ting, vi kan gøre her og nu, der brin-

ger os et skridt i den rigtige retning? 

Hvis tiden er knap, eller I har svært ved at blive 

enige her og nu, kan TRIO/MED vælge at tage alle 

inputs med og prioritere efter mødet. Her er det 

vigtigt, at prioriteringen kvalificeres og godken-

des af personalegruppen på et senere møde for 

at sikre opbakning. 

-------------------------------------------------------------- 

TIP TIL FACILITATOR: 

 Når I taler sammen i plenum, kan det 
være vanskeligt at nå alle. Her har du en 
vigtig opgave som faclitator i at sørge for, 
at I hører et repræsentativt udsnit af 
gruppen.  
 

 Du kan overveje at afslutte processen 
med spørgsmålet om, hvor deltagerne vil 
placere sig på skalaen ud fra deres tro på, 
om I rent faktisk kan gøre noget ved jeres 

udfordring. 
 

 Det kan lade sig gøre at bruge øvelsen til 
grupper med færre end 8 personer. Så 
kan I gennemføre øvelsen ved at tage alle 
drøftelser i fællesskab. 

 

Inspiration: ”Skab robuste forandringer”, BFA og 
Anerkendende procesøvelser: veje til engage-
ment og forankring, Pia Halkier Bjerring og Annika 
Lindén, 2008 
 


