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Kulturdugnad 
Et verktøy som kan brukes for å skape bevissthet rundt hva vi er stolte av, hva vi bør 
forbedre, hva vi bør slutte med og hva nytt vi bør starte med eller se nærmere på.  

 

Antall deltakere: 
5 -6 personer pr gruppe. Antall grupper kan være ganske stort. 
 

Tidsbruk: 
Se an i forhold til antall grupper. 1-1,5 time inkludert innledning og oppsummering. 
 

Utstyr: 
Arket «kulturdugnad» til hver deltaker i A4-størrelse og ett i A3-størrelse til hver gruppe. Man 
kan også bruke gråpapir/flipover-ark og tegne rutene selv. 
Penner og tusjer. Flipover eller PC/skjerm til oppsummering. 
 

Gjennomføring: 
1. Velg en som skal lede samtalen, en som skal skrive alle innspill og en som passer tiden.  
2. Individuelt arbeid med å fylle ut de fire boksene (A4-ark), 10-15 min. 

a. I glassmonter – her setter vi de kulturtrekkene vi synes er flotte og 
hensiktsmessige i dagens organisasjonskultur 

b. På verksted – her setter vi kulturtrekk som vi allerede har men som vi ser vi 
bør pusse opp litt eller som bør få større oppmerksomhet framover. Det kan 
også være ting vi har gjort før som vi ønsker å ta opp på nytt. 

c. I det historiske arkivet setter vi kulturtrekk som vi ikke finner hensiktsmessig 
lenger. 

d. På nyhetstavla skal det som noen har hørt om av nyheter eller andre måter å 
gjøre ting på og som vi bør se nærmere på. 

3. Gruppearbeid (A3-ark), ca 30 min. Man tar for seg én og én boks. Deltakerne deler det 
de har skrevet, gjerne kun ett punkt hver før ordet går videre. 

4. Når alle har fått meddelt hva de har skrevet blir gruppa enig om de viktigste punktene 
som skal skrives i aktuell boks. Anbefalt 3-5 punkter som gjerne kan rangeres etter 
viktighet.  

5. Plenum. Gruppene leser opp det viktigste punktet i hver boks etter tur (evt. flere 
punkter hvis det er hensiktsmessig og tid). Dette noteres på et felles ark i storformat. 

6. De punktene som flest grupper peker på bør være gjenstand for videre arbeid. 
 

Tips: 
Oppgaven kan utvides ved at deltakerne utfordres til å videreutvikle det som står i 
glassmonteret, finne konkrete løsninger på det som settes på verkstedet eller avvikle det som 
skal i det historiske arkivet. 
 
Å avvikle kulturtrekk kan være vanskelig. Noen ganger kan det være nyttig å gjøre noen 
symbolhandlinger – f eks vedta at det fra nå ikke er lov å si at «dette har vi prøvd før», før 
tiltaket er skikkelig drøftet. Dette bør stå skriftlig i et referat fra møtet. 
 

Vedlegg:  
Skjema for KULTURDUGNAD 
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