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WORKSHOP – Involvering

- inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde



Indhold i workshoppen

Inddragelse og involvering – oplæg

Afprøvning af dialogmetoder

Dialog om metodernes anvendelighed





Arbejdsgruppen Arbejdspladsen
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Fra læring i arbejdsgruppen til læring i 

organisationen



En robust forandringsproces

 Tidlig involvering af medarbejdere

 Et vist konkretheds-niveau

 Idérigdom og energi

 Løftestænger og snublesten



En robust forandringsproces

 Der vil opstå uventede begivenheder eller 

uklarheder. Derfor:

– Vær fleksibel i forhold til mål og midler

– Vær opmærksom på, at der sættes nye mål i 

rette tempo 

– Husk at stoppe op og vurder de resultater, I 

har nået 

– Tag forandringspauser

– Hent inspiration fra andre



Metoder til involvering og 

forankring

 Kan involvere en bred kreds af medarbejdere

 Kan støtte dem som sjældent kommer til orde

 Kan sikre, at der bygges videre på eksisterende 

viden og positive forhold i nu-situationen

 Kan medvirke til at forandringsprocessen bliver 

robust



Metodetrappen

Medarbejder-

video



Det forberedte besøg



Fotosafari – en måde at bruge billeder 



Et billede siger mere end 1000 ord – eller?

Forskellen mellem det danske og norske flag  - i ord

”De to flag ligner hinanden meget. Begge flag har rød baggrund med en 

kors-figur liggende i flaget (med den korte ende af korset mod venstre). 

Den røde farve i de to flag er lidt forskellig: I det norske flag er den 

røde farve lidt mere afdæmpet end i det danske flag. I det danske flag 

er korset helt hvidt. I det norske er korset mørkeblåt med den hvid kant 

uden om. Proportionerne af baggrunden vs. korset er også en anelse 

forskellige i de to flag. Korset fylder lidt mere i det norske end i det 

danske flag.”

Forskellen mellem det danske og norske flag  - i billeder

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.fjordnorge.dk/dansk/det_norske_flag-filer/image003.jpg&imgrefurl=http://www.fjordnorge.dk/dansk/det_norske_flag.htm&usg=__5J-e-WOLFMq2Qd-5z-t-QGRvfnw=&h=166&w=221&sz=5&hl=da&start=19&tbnid=9gmB538U9JT9bM:&tbnh=80&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Ddanske%2Bflag%2Bnorske%2Bflag%26gbv%3D2%26hl%3Dda%26sa%3DG
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://lexopen.dk/lande/Danmark_flag_medium.png&imgrefurl=http://lexopen.dk/lande/Danmark.html&usg=__iQiBXo7pq1ThNqSdFI9BhKBAca8=&h=95&w=125&sz=2&hl=da&start=15&tbnid=1NwwoSGxQ4eHSM:&tbnh=68&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Ddanske%2Bflag%26gbv%3D2%26hl%3Dda%26sa%3DG


”Dit billed-øjeblik”

Tænk tilbage på en situation, hvor et billede VIRKELIG gjorde 

indtryk på dig?

Hvad skete der?

Hvad var det ved billedet (i situationen), som gjorde indtryk på 

dig/udløste din reaktion?





 At afdække individuelle værdier

 At vælge organisatoriske værdier

 Illustrere praksis

 Reflektere over praksis

 Dokumentere værdier og praksis

Billeder kan bruges til 



Det grønne flag fortæller, at både elever, lærer, rengøringspersonale 

og andet personale på skolen har fokus på at passe på miljøet.

Eksempler fra fotosafari

- Udvikling af bæredygtige servicejobs



Eksempler fra fotosafari

- Udvikling af bæredygtige servicejobs

”Der er masser af liv og glade

børn på skolen.

Det er dejligt at have kontakt med

børnene.

Særligt de små børn spørger os

tit, hvad vi laver og om de må

hjælpe os” fortæller en af skolens

rengøringsassistenter.



Eksempler fra fotosafari

- Arbejde i team



Eksempler fra fotosafari 

- Kulturbillede



Eksempler fra fotosafari 

- Arbejde i team

Fotogruppen, som tog dette billede, mener, at virksomheden bør være 

stolte af den måde grupperne håndterer ’time-outs’. Diskussion og 

hurtig ændring – i en god stemning 



Hvad kan dette billede fortælle

Illustrerer dette billede :

1. Arbejdsmiljø

2. Arbejdsorganisering

3. Kultur 

4. Tips og ideer



Hvad kan dette billede fortælle

Illustrerer dette billede :

1. Arbejdsmiljø

2. Arbejdsorganisering

3. Kultur 

4. Tips og ideer



Hvad kan dette billede fortælle

Illustrerer dette billede :

1. Arbejdsmiljø

2. Arbejdsorganisering

3. Kultur 

4. Tips og ideer



Medarbejdervideo

“Ingen snak og store papirer, men bare ”Nu får I fem minutter…”.” 



Medarbejdervideo



Medarbejdervideo 

- fordele ved metoden

 Gennemslagskraft og autenticitet

 Velegnet til ikke-skrift-stærke

 Fremføre holdning uden afbrydelser

 Samarbejdsformen

 Perspektivskrift

 God til opfølgning

 Humor - en anden vej til pointer



Medarbejdervideo 

- vær opmærksom på:

 Aftal nøje rammen for videoernes indhold

– F.eks. Win-win situationer brugerkontakt

 Brug hele virksomheden

 Grænsen mellem intern og ekstern brug

 Ikke bare et produkt - også en proces

 Fortæl om ’sprogtonen’

 Involver flere personer - (pres på ressourcer)



Medarbejderbytte



Medarbejderbytte



Medarbejderbytte - gode råd

Bytte spørgsmål Gode råd

Arbejdsorganisering Medarbejderbytte

• Hvordan klares interne problemer 

i gruppen?

• Hvor meget og hvordan bruges 

uddannelsestid i grupperne?

• Koordinator - fast, vælges eller 

'tvungen' rotation?

• Involver alle medarbejdere i den 

gruppe eller afdeling, som sender 

en spion af sted

• Udpeg en intern koordinator

• Tænk over, hvad I vil bruge 

resultaterne af medarbejderbyttet 

til - allerede inden I tager af sted.



Medarbejderbytte 

- nogle medarbejderudsagn

 "Man kan ikke sammenligne medarbejderbytte med et 
almindeligt virksomhedsbesøg. For i medarbejderbytte 
kommer man noget mere ind under huden på kollegaerne 
på den virksomhed, du besøger." Hans Weikop, operatør

 "Jeg tror, der er stor fordel, hvis to virksomheder er vidt 
forskellige. Der får man endnu større input til sin egen 
virksomhed." Peter Larsen, operatør

 "Det, jeg har oplevet, og som kan bruges i vores dagligdag, 
det kan spare os for en masse penge. De penge kommer 
ind igen." Hans Weikop, operatør



Medarbejderbytte

For ikke at 'tabe fart' når man kommer tilbage til dagligdagen, er det en

god idé at afholde et seminar på egen virksomhed for alle udsendte

spioner, så man hurtigt får formidlet sine erfaringer til sine kollegaer.



 Vis med to billeder, hvad du mener kan illustrere 

nærvær i arbejdet på denne arbejdsplads

 Dan grupper af fem personer

 15 minutters fototid

 Præsentation via computer til plenum

En billedøvelse



Fra problem og mangeltænkning … 

til ressource- og værditænkning.

Problem og mangeltænkning Ressource og værditænkning

Opmærksomhed på fejl og mangler. 

”At løse problemet sygefravær”

- Problemidentifikation

- Årsagsanalyse

- Løsningsmuligheder

- Handlingsplan

Opmærksomhed på ressourcer, værdier og 

ønsker. ”At skabe (nærvær i) fremtiden”

- Identificere det vellykkede og værdifulde

- Skabe billeder af  en ønskværdig fremtid

- Skabe billeder af en opnåelig fremtid

- Igangsætte processer til at virkeliggøre 

fremtidsbilledet



Nærvær er et lidt diffust begreb. Derfor kan det 

være nyttigt at arbejde med de forskellige typer 

nærvær, man kan møde i arbejdet. Hvis I vil 

arbejde med nærvær ved et personalemøde, et 

møde i arbejdsmiljøudvalget eller lign., er der på 

de følgende sider nogle redskaber.

En dialog-øvelse



Nærvær kan inddeles I tre forskellige typer:

• At være I sig selv

• Det relationelle nærvær

• Det fokuserede nærvær

Tre typer nærvær:



1. Nævn eksempler på situationer, hvor du har oplevet

en af de tre typer nærvær

2. Hvad bidrager især til nærvær på din arbejdsplads?

3. Giv konkrete ideer til, hvordan du selv kan bidrage til

udviklingen af nærværet på din arbejdsplads

4. Hvilken type nærvær synes du, at det er vanskeligst

at finde plads til?

5. Hvordan kan jeg som leder bidrage til udviklingen af

nærvær?

Spørgsmål til diskussion



Sæt jer sammen to og to. 

Tænk tilbage på sidste arbejdsdag.

• Fortæl hvad der gav dig en oplevelse af nærvær?

• Hvilke rammer gjorde det muligt

• Hvad har du selv gjort for, at det var muligt?

Øvelse: Nærvær hos os



Sygefravær eller arbejde?

Du har dundrende hovedpine og kvalme (tømmermænd) Efter to 

tomer søvn. Der er et vigtigt møde på arbejde. 

I sidste uge havde du halsbetændelse, og nu føles det som om 

du er ved at få influenza. Du ved at der mangler folk på arbejdet. 

Dit 7-årige barn har fået feber, men kan passes af din nabo.

Du har haft et af dine migræneanfald, men har taget et par piller. 

Der er et vigtigt møde på arbejde, og du ved at det kan risikere 

at gøre det værre.

Sygefravær Arbejde

______ ______

______ ______

______ ______

______         ______

Forstil dig du har haft en rigtig møg dag på jobbet. Din chef har skældt ud, og der er 

ikke den fornødne tid til at løse opgaverne, som du synes de skal gøres. Dine kolleger 

er i dårligt humør.

Ændrer det på dine svar?

Forestil dig nu, at du skal besvare dilemmaerne igen. Dagen før har du haft en rigtig

dejlig oplevelse med en kunde. Du har fået ros af din leder, og har fået opbakning fra 

dine kolleger. Desuden er dine arbejdsopgaver lige nu  spændende og vigtige. 

Ændrer det på dine svar?



Kan metoder bliver for vilde?

Gruppediskussion



Gruppediskussion

Udvikling på arbejdspladser, 

hvor disse eller lignende 

metoder kunne anvendes?


