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Vejer vaner tungere end viden 

Hjemmeopgave til 7. akademidag 26. maj 2010 

Gennemfør et serviceeftersyn af jeres vaner på arbejdspladsen.  
Vaner er bestemte måder at gennemføre en handling på. Det kan også kaldes rutiner eller praksis. En vane eller en 

praksis kan være opstået ud fra en logisk rationel analyse, men ofte opstår en praksis ikke bevidst, men udsprunget af 

arbejdspladsens erfaringer. Det er rigtigt gavnligt og vigtigt at have fælles praksisser – eller vaner. Meget af 

arbejdspladsens tavse viden ligger gemt i vanerne. Hvis vanerne ikke er formuleret i det formelle system kan det være 

svært at arbejde med dem som et fælles grundlag. Det tager også tid for nyansatte at lære vanerne at kende. Ofte har 

vanerne en træghed eller gennemslagskraft der gør det svært at ændre på dem. Der er følelser og gevinster knyttet til 

at gøre præcis som vanen byder. Det er derfor man holder fast i netop denne måde at gøre tingene på. 

Dette er en opfordring til at undersøge hvilke vaner eller rutiner I har på din arbejdsplads. Undersøgelsen starter med 

an åbning, hvor I prøver at identificere alle de vaner eller rutiner I kan finde. Derefter kan I tage stilling til værdien af 

vanerne for endelig at prioritere om der er nogle af vanerne der skal ændres. I kan bruge nedenstående ”opskrift”. 

1. Identifikation af vaner:  

I kan arbejde enkeltvis, med interviews eller som brainstorm for hele arbejdsgruppen afhængigt af hvor mange I er. I 

kan bruge skemaet til at få skrevet vanerne ned i. 

2. Serviceeftersyn af vaner 

Giv vanerne smileyer efter hvor godt du kan lide dem.  

Der findes tre: Rød - de trælse, gul de ligegyldige, Grøn de supergode. Dette kan være et individuelt eller et fælles 

arbejde. I kan arbejde målrette med hvordan I vil formidle de gode og dårlige vaner til hinanden og ikke mindst til de 

nyansatte. 

3. Ændring af vaner 

Vælger den eller de vaner I ønsker at ændre på. Undersøg målet med vanen – hvorfor har I den – hvilken nytte giver 

den jer? Hvad vil I miste ved at ændre på denne vane? Gruppen kommer med ideer til hvordan man kan nå det mål på 

andre måder.  

 

Formidling på næste akademidag: 
Beskriv en af jeres gode vaner og en af de vaner I har ændret på som en historie: Nu skal I bare høre. Hos os… 

I skal kunne fortælle historien på 2 minutter. I må meget gerne understøtte jeres historie af en tegning – eller 

tegneserie på et stort stykke papir, der kan hænge i salen. 
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Hvilke vaner/rutiner har du 
Tænk på hvornår du siger: 

o  Hos os… 

o Vi plejer… 

o Så skal du… 

o Jeg synes det er bedst at… 

 Tænk på de gange hvor du bliver irriteret over at du eller andre ikke har ”gjort det på den rigtige måde” og de 

gange hvor du kommer til at diskutere hvad der er den rigtige måde at gøre tingene på. 

Udarbejd en liste med alle de vaner du kan komme i tanke om fra dit arbejdsliv: 

Mine vaner er: 

1. – 

2. - 

3. - 

4. - 

5. - 

6. - 

7. - 

8. - 

9. - 

10. - 
 

 


