Samarbejde

Skab arbejdsglæde
Forbedringsafdelingen

– En drejebog til mødelederen

Rigshospitalet · Skab arbejdsglæde

Fakta om metoden
Mål:		At fokusere på, hvad der skaber arbejdsglæde og finde frem til, hvordan I kan
udvikle den sammen og hver især.
Varighed:	30 eller 60 minutter.
Drejebogen beskriver både et forløb på 30 minutter og et på en time.
Deltagere:

Medarbejdere fra alle faggrupper, som indgår i enhedens arbejdsfællesskab.

Mødeleder:	Enhedens leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant eller en medarbejder i
samarbejde med ledelsen
Mødets form:

Oplæg og gruppedialoger. Involvering af deltagerne undervejs.

Mødelokale:

Et lokale med mulighed for samtaler i 3-mandsgrupper.

Arbejdsglæde og god energi i personalegruppen er en vigtig
forudsætning for, at vi kan løse vores opgaver effektivt og trives på
arbejdspladsen. Ved at sætte fokus på det, der virker i samarbejdet,
får vi mere af det, der fungerer. Det giver arbejdsglæde og gør os
mere effektive i arbejdet.

Metoden er udviklet med udgangspunkt i den anerkendende
tilgang. Her er den grundlæggende forståelse, at det vi sætter lys
på, vil vokse. Derfor er det væsentligt bevidst at fokusere på og
fremhæve de positive forhold i vores samarbejde og arbejdsmiljø.

På mødet opsøger vi derfor det, vi er gode til og ønsker skal udfolde
sig endnu mere.

Feedback
Materialet om feedback er udarbejdet af erhvervssociolog Steen Elsborg, LDI, journalist Søren Svith, Periskop, og erhvervspsykolog
Mille Mortensen i samarbejde med arbejdsmiljøchef Morten W. Andersen fra Rigshospitalets Arbejdsmiljøenhed.
Foto: Thomas Søndergaard. Layout: KROSCH
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Drejebog over mødet
I drejebogen er der beskrevet to versioner af mødet. Den ene version fokuserer på, hvad der giver den enkelte arbejdsglæde. Dette
møde tager en halv time. Den anden version fokuserer også på,
hvad der giver os alle arbejdsglæde. Dette møde tager en time.
Vi anbefaler, at du vælger den lange version, med mindre det ikke er
muligt at skaffe tiden til det.

Version 1:
Hvad giver den enkelte
arbejdsglæde?
ÀÀ Varighed 30 minutter

1
Introduktion

ÀÀ Tid: 5 minutter

Formål: At skabe en fælles forståelse af, hvad vi skal sammen på
dette møde.
Sig velkommen og vis den første tekst:

2
Hvornår oplever vi arbejdsglæde?

ÀÀ Tid: 5 minutter

Formål: At lade deltagerne reflektere en stund over, hvad der skaber
arbejdsglæde for dem. Effekten er, at både hovedet og hjertet kommer med i overvejelserne.
Fortæl deltagerne, at du nu vil bede dem om at sidde 5 minutter
hver især og reflektere over, hvad der giver dem arbejdsglæde. Bed
dem være stille imens, så de ikke forstyrrer hinanden.
TIP: Hvis du har lyst, kan du sætte lidt stille musik på, mens I reflekterer. Rolig jazz eller klassisk musik kan anbefales.
Vis 2:

2
Tænk på en situation eller et længere forløb, hvor du
oplevede arbejdsglæde.
Skriv stikord ned, så du er forberedt på at fortælle om
oplevelsen til de andre:
·
·
·
·
·

1
Hvad giver os arbejdsglæde?
Den næste halve time skal vi fokusere på, hvad der giver
os arbejdsglæde. Formålet er at få (endnu) mere energi og
glæde i arbejdet.

TIP: Brug 3 minutter på at lade deltagerne fortælle hinanden 2 og 2,
hvad de umiddelbart tænker, når de ser formålet med mødet. Sådan
får du alle til at fokusere på mødets formål.

Hvad skete der?
Hvad gjorde du / andre?
Hvad oplevede du?
Hvad gav dig arbejdsglæde i situationen?
Hvad / hvem gjorde det muligt?

3

Fortæl hinanden om jeres oplevelser med
arbejdsglæde

ÀÀ Tid: 15 minutter

Formål: At inspirere hinanden og skabe en følelse af, at mange
forskellige ting kan lede til arbejdsglæde.
Del deltagerne op i grupper af 3.
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TIP: Lav hellere to 2-mandsgrupper end én 4-mandsgruppe, hvis
antallet ikke kan deles med tre. Sådan sikrer du, at alle når at fortælle deres historie.
Vis 3:

4

Afrunding

ÀÀ Tid: 5 minutter

Formål: At samle op på mødet og dermed også styrke dets virkning.

3
Fortæl på skift hinanden om jeres oplevelser med
arbejdsglæde.

Spørg deltagerne, hvad de synes om det, de lige har oplevet. Hvad
tager de med sig fra mødet?
Herefter afrunder du mødet og konkluderer på det videre forløb.

Når du fortæller
Du har 4-5 minutter til at fortælle din historie. Fokuser på,
hvad der gjorde arbejdsglæden mulig.
Når du lytter
Du kan stille opklarende spørgsmål undervejs, men prøv at
lade være med at komme med gode råd eller at indblande
din egen fortælling.

Hjælp grupperne med at holde tiden! Gå rundt efter 5 og 10
minutter og spørg, om de har husket at bytte fortæller, så alle når at
fortælle deres historie.
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Version 2:
Hvad giver os alle
arbejdsglæde?
ÀÀ Varighed: 60 minutter

1

Vis 2:

2
Tænk på en situation eller et længere forløb, hvor du
oplevede arbejdsglæde.
Skriv stikord ned, så du er forberedt på at fortælle om
oplevelsen til de andre:

Introduktion

·
·
·
·
·

ÀÀ Tid: 5 minutter

Formål: At få en fælles forståelse af, hvad vi skal sammen på dette
møde.
Sig velkommen og vis 1:

1
Hvad giver os arbejdsglæde?
Den næste halve time skal vi fokusere på, hvad der giver
os arbejdsglæde. Formålet er at få (endnu) mere energi og
glæde i arbejdet.

Hvad skete der?
Hvad gjorde du / andre?
Hvad oplevede du?
Hvad gav dig arbejdsglæde i situationen?
Hvad / hvem gjorde det muligt?

3

Fortæl hinanden om jeres oplevelser med
arbejdsglæde

ÀÀ Tid: 35 minutter

Formål: At inspirere hinanden og skabe en følelse af, at mange
forskellige ting kan lede til arbejdsglæde.
Del deltagerne op i grupper af 3.

TIP: Brug 3 minutter på at lade deltagerne fortælle hinanden 2 og
2, hvad de umiddelbart tænker, når de ser formålet med mødet.
Sådan får du alle til at fokusere på mødets formål.

TIP: Lav hellere to 2-mandsgrupper end én 4- mandsgruppe, hvis
antallet ikke kan deles med tre. Sådan sikrer du, at alle når at fortælle deres historie.
Vis 3a og 3b:

2
Hvornår oplever vi arbejdsglæde?

3a

ÀÀ Tid: 5 minutter

Formål: At lade deltagerne hver især reflektere en stund over, hvad
der skaber arbejdsglæde for dem.

Fortæl hinanden om jeres oplevelser med arbejdsglæde.
I skal på skift fortælle om jeres oplevelser med arbejdsglæde.
Der er ca. 10 minutter til hver fortælling: 5 minutter til at
fortælle og 5 minutter til sammen at tale om historien.

Fortæl deltagerne, at du nu vil bede dem om at sidde 5 minutter
hver især og reflektere over, hvad der giver dem arbejdsglæde. Bed
dem være stille imens, så de ikke forstyrrer hinanden.

Når du fortæller
Du har 5 minutter til at fortælle din historie. Fokuser på, hvad
der gjorde arbejdsglæden mulig.

TIP: Hvis du har lyst, kan du sætte lidt stille musik på, mens I reflekterer. Rolig jazz eller klassisk musik anbefales.

Når du lytter
Du kan stille opklarende spørgsmål undervejs, men prøv at
lade være med at komme med gode råd eller at indblande
din egen fortælling.
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3b
Efter hver fortælling:
Tal sammen i gruppen om, hvad historien fortæller om
arbejdsglæde hos jer.
· Hvad gjorde fortælleren selv for at skabe arbejdsglæde?
· Hvad gjorde andre for at skabe arbejdsglæde?

Når tiden er gået, samles gruppernes noter ind, og I vælger en
eller flere personer, der får til opgave at skrive dem sammen. Aftal,
hvornår I vil kigge på den samlede liste over jeres pointer og ideer.

5
Afrunding

ÀÀ Tid: 5 minutter

Formål: At samle op på mødet og dermed også styrke dets virkning.

·	Hvad kan I lære af denne historie, så I får mere arbejdsglæde i andre situationer også

Spørg deltagerne, hvad de synes om det, de lige har oplevet. Hvad
tager de med sig fra mødet?

·	Hvornår er det svært at skabe arbejdsglæde?
Hvad kan I gøre?

Herefter afrunder du mødet og konkluderer på det videre forløb.

TIP: Du kan vælge at læse 3a og 3b højt, så du er sikker på at alle
forstår opgaven.
Hjælp grupperne med at holde tiden! Gå rundt efter 10 og 20
minutter, og spørg om de har husket at bytte fortæller, så alle når at
fortælle deres historie.

Mere om samarbejde
På intranettet kan du finde flere værktøjer til at styrke
jeres samarbejde:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Samarbejde
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Fællestræk for historierne om arbejdsglæde

ÀÀ Tid: 10 minutter

Deltagerne sidder i de samme grupper. Præsenter nu opgaven i 4.

4
Fællestræk for historierne om arbejdsglæde
I får nu 10 minutter i gruppen til at finde fællestræk for jeres
historier.
·

Hvilke handlinger skaber arbejdsglæde?

·

Hvilken form for samarbejde skaber arbejdsglæde?

·

Hvilke omstændigheder skaber arbejdsglæde?

·	Hvordan skaber vi arbejdsglæde i de situationer og
forløb, hvor det er svært?
Vælg én i gruppen, der skriver jeres pointer og ideer ned.

Forbedringsafdelingen
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø
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