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Fakta om metoden
Deltagere: 	Fortrinsvis grupper på 3-4 personer, men du kan også bruge det
alene eller med en enkelt kollega.
Varighed:

10 – 20 minutter.

Lokale:

Et sted, hvor I kan være uforstyrrede.

Materiale: 	Klar Tale feedbackillustrationer, Spilleregler for god feedback
– Se herunder.
Forberedelse: 	Alle deltagere medbringer mindst ét eksempel på en feedback
situation, som de ønsker at øve.
Personligt udbytte:	Træning i at give feedback samt forståelse for de grundlæggende
elementer i konstruktiv feedback.
Fælles udbytte: 	Et fælles udgangspunkt for, hvad det vil sige at give god og
konstruktiv feedback.

Før I går i gang

•	
Sørg for at alle i gruppen har mindst ét konkret eksempel på en situation, hvor det har været
svært at give feedback, eller på en situation som de ønsker at give feedback på i fremtiden.
•	
Print de fire felter fra Klar Tale ud i A4 eller i A3 (se side 5-8.)
•	Hent Spilleregler for god feedback på intranettet:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Værktøjer
Her kan du også hente og printe Klar Tale som lommekort.
Introduktion til Klar Tale for hele afdelingen
Hvis I ønsker at styrke feedbackkulturen i hele afdelingen, kan I kontakte Forbedringsafdelingen og få
en introduktion til Klar Tale. Introduktionen vil bestå af et oplæg om elementerne i konstruktiv feedback, træning i feedback og tilbagemelding fra konsulenterne. Varighed fra 45 – 90 minutter.

Forbedringsafdelingen, juni 2017. Guiden er udarbejdet af ledelses- og organisationskonsulent Caroline Nik Marcussen, Rigshospitalet.
Værktøjet Klar Tale er udviklet og beskrevet af erhvervspsykolog Camilla Raymond i bogen ”Arbejdsrelationer og relationsarbejde”.
Illustrationer: Sarah Ekert Eiersholt. Layout: KROSCH.
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Beskrivelse af værktøjet
Klar Tale er et værktøj til at øve sig i at få sagt de svære ting, hvad enten de er positive eller negative.
Det egner sig særligt som forberedelse til feedback, fx på en medarbejders performance eller feedback
til en nyuddannet kollega.
Værktøjet består af en model med fire forskellige felter, hvor hvert felt repræsenterer nogle overvej
elser, du bør gøre dig, når du forbereder dig til at give feedback. Når feedback går galt, er det ofte
fordi, man går direkte fra tanke til handling. Ved at gennemgå alle fire felter, når du forbereder dig på
at give feedback, tvinger værktøjet dig til at konkretisere og afklare dine tanker, følelser, oplevelser og
ønsker i relation til en specifik situation fra hverdagen. Vælg selv rækkefølgen gennem de fire felter.
Der er ikke nogen ”rigtig” vej.

De fire felter
Jeg observerer

Observation
Beskriv de faktuelle ting, du observerede i den konkrete situation. Vær meget
konkret og husk at tale om sagen fremfor personen (jeg observerede at du
gjorde sådan og sådan, fremfor at du er sådan og sådan). Feedback kan gå galt,
hvis du ikke tager udgangspunkt i de faktuelle ting. Vi tager det nemlig for
givet,at alle opfatter virkeligheden på samme måde som os selv, men i realiteten oplever vi ofte situationer meget forskelligt.

Jeg tænker/føler

Tanker/følelser
Beskriv hvad den konkrete situation får dig til at tænke eller føle. Vær konkret,
når du gengiver dine tanker og følelser, og bliv på din egen banehalvdel ved
at sige jeg fremfor vi. Ubevidst kan vi være styret af vores tanker og følelser, og
det er vigtigt for den anden at vide, hvad der er på spil hos dig.

Ønsker
Formuler hvad du ønsker at få ud af feedbacken. Når du giver positiv feedback,
vil ønsket ofte være at fastholde situationen som den er, hvorimod negativ
feedback ofte munder ud i et ønske om forandring. Ønsker du forandring,
så kom med konkrete forslag til at opnå den. Er du leder, og omhandler
situationen en af dine medarbejdere, så har du i nogle tilfælde mandat til at
formulere dit ønske om forandring, som krav.
Jeg ønsker

Vores
spilleregler/værdier

Fælles spilleregler og værdier
Overvej hvordan den konkrete situation stemmer overens med de fælles
normer, værdier og spilleregler som er til stede i jeres afdeling. Det kan fx være
fælles spilleregler om, at man rydder op efter sig på en stue, at man møder på
arbejde til tiden, eller at man melder afbud, hvis man er forhindret i at komme
til et møde. I nogle situationer vil du opleve, at der ikke eksisterer nogle fælles
spilleregler eller værdier omkring den situation, du ønsker at give feedback på.
I det tilfælde kan din feedback give anledning til, at der bliver arbejdet på at få
identificeret dem.
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Sådan øver I værktøjet
I skal helst være 3-4 personer, der alle medbringer mindst ét eksempel på en konkret situation, som
I ønsker at øve feedback på. Det kan enten være feedback, deltageren allerede har givet, men som
kunne være gået bedre, eller en situation som vedkommende ønsker at give feedback på i fremtiden.
Har I svært ved at finde på noget, kan I bruge eksempler, som de fleste kan relatere til. Det kan fx være
en kollega, som kommer for sent, eller en kollega som ikke rydder op efter sig i fælleskøkkenet eller på
patientstuen.
Der er tre roller:
1. Den der giver feedback
2. Den der modtager feedback
3. En eller flere observatører
Placér jer rundt om et sæt Klar Tale illustrationer, som ligger på gulvet. Den som giver feedback skal
fysisk bevæge sig rundt på illustrationerne, imens de giver feedback så det vedkommende siger, stemmer overens med det felt, vedkommende står på.
Følgende proces gennemgås for hver person i gruppen:
1.	Giv feedback til en kollega i gruppen.
2.	Få tilbagemelding fra observatør(er) i gruppen.
Hvad gik godt, og hvad kan du med fordel justere på?
(observatører kan med fordel refererer til Spilleregler for god feedback).
3.	Få tilbagemelding fra den person, der fik feedbacken.
Hvordan oplevede vedkommende det?
4. Gentag feedbacken justeret efter de tilbagemeldinger, du har fået.
Husk at skifte roller, så alle i gruppen får mulighed for at prøve alle roller.
Eksempel:

En kollega som kommer for sent på arbejde
Jeg så, at du i dag og i går mødte en halv time for sent på arbejde (en konkret observation). Det er ikke godt, for det betyder, at vi ikke kan tilse patienterne på det tidspunkt, vi
skal. Det frustrerer mig, fordi jeg føler at jeg kommer til at fremstå uprofessionel (tanker/
følelser). Vi har jo en vagtplan, som siger, at dagvagterne møder ind kl. 07:30 og er klar
til at påbegynde arbejdet (fælles spilleregel), så kan vi ikke aftale at du fremover gør dig
umage med at komme til tiden. Og hvis du er forhindret i at møde til tiden, så ring i forvejen således at jeg er forberedt, og eventuelt også kan informere patienterne (et ønske
for fremtiden).
Det er naturligvis ikke muligt at forudse, hvordan den person man giver feedback til, vil reagere. Derfor
kan du bruge Klar Tale til efterfølgende at blive klogere på feedbacken – eventuelt sammen med den,
du har givet feedback. En måde hvorpå du kan gøre dette, er fx ved at spørge: "hvad tænker du om
det jeg har sagt?". Er den person du giver feedback til uenig med din udlægning, så kan du med fordel
bede personen om selv at fortælle hvordan de oplevede den konkrete situation.

Forbedringsafdelingen
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø
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Jeg observerer
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Jeg tænker/føler
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Jeg ønsker
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Vores
spilleregler/værdier
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