
 

 

 

  
 

RASK ENDRING 
 

EN AKTIVITET DESIGNET FOR Å REFLEKTERE OVER BETYDIGHETEN AV TILPASNING TIL Å 

GJENKJENNE OG RESPERE PÅ ENDRINGER 

 

Målet er å vise hvordan man raskt er i stand til å gjenkjenne og reagere på skiftende trender, 

innovasjon, destabilisering, bransjeskifter og så videre. Verktøyet er også knyttet til å være 

tilpasningsdyktig i karrieren din, forbedre din evne til å legge merke til og reagere raskt på 

endrede entreprenørielle ideer, ansvar, forventninger, strategier og andre prosesser på jobben.

  

 

Råd: For å forhindre at deltakerne bare behandler denne aktiviteten som en isbryter, debrief 

ved å bruke spørsmålene i «refleksjoner»-sekvensen.  

Bruksanvisning:  

• Del gruppen inn i par.  

• Uten å gi noen ytterligere forklaring, be deltakerne om å møte hverandre i 10 sekunder.  

• Be dem snu seg med ryggen til hverandre og forklar at nå er det på tide å endre 5 ting 

ved antrekket deres (f.eks. ta av klokken osv.). Sørg for at de ikke kan se hverandre.  

• Når du er ferdig, instruer partnerne til å møte hverandre igjen og gjette hvilke endringer 

som er gjort.  

• Etter det, be dem gå tilbake til rygg-mot-rygg-posisjon og be om å endre 3 nye ting om 

seg selv.  

• Når du er ferdig, når du står overfor hverandre, ber du deltakerne finne forskjeller igjen.  

• Lukk opp aktiviteten ved å takke alle og invitere dem til å sette seg i en sirkel for å starte 

debriefing og refleksjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVASJON 



 

 

 

 

 

 

Refleksjon i læringsfellesskapet:  

• Likte du aktiviteten?  

• Var det lett? Vanskelig?  

• Hvorfor? Var det lettere å finne forskjeller i partnerantrekket ditt første eller andre 

gang? Hvorfor?  

• Hvilke kompetanser og ferdigheter er nyttige i slik aktivitet? Kan vi relatere denne 

aktiviteten til entreprenørskap eller forretningsmiljø?  

• Hva tenker du om en endring når du driver en bedrift? Er det en naturlig prosess?  

• Hvordan kan vi forberede oss bedre på skiftende trender og miljø i virksomheten vår? 

 

  

Tips til tilretteleggere  

• Denne aktiviteten fungerer godt for emner som omhandler utfordringene ved 

tilpasning. Den er tilpasset fra en aktivitet utviklet og brukt av Crestcom, et ledelses- og 

lederutviklingsselskap.  

• Gruppestørrelsen er fleksibel. Derfor kan aktivitetsvarigheten være mer eller mindre 

basert på antall deltakere og intensiteten i diskusjonen. 

 


