OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag
INSTRUKTION
▪ Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I
behøver ikke nå helt til bunds.
▪ Makkerne interviewer hinanden på skift. Intervieweren skal udforske hvad, der skaber en god dag for
den anden. I skal ikke blive enige, men udforske og forstå. Hvad undrer? Hvad overrasker? Tag evt.
udgangspunkt i spørgsmålene nedenfor.

INSPIRATION
▪ Brug evt. følgende spørgsmål i interviewene:
▪ Fortæl en historie fra en god dag på dit arbejde.
▪ Hvad giver dig energi og motivation.
▪ Hvad arbejder du dybest set for?
▪ Hvordan svarer det til de opgaver, vores arbejdsplads skal løse?
▪ Hvornår oplever du, at du bidrager til en større helhed?
▪ Hvornår oplever du det modsatte – at du mister mening i arbejdet?

REFLEKSION
▪ Reflekter med din makker i 10 min.
▪ Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER
TILLID
▪ Har vi fået bedre forståelse og mere tillid til
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hinanden ved at få et indblik i hvad, der skaber
en god arbejdsdag for den anden?
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SAMARBEJDSEVNE
▪ Har vi fået et mere nuanceret kendskab til, hvad
der skaber en god arbejdsdag for hinanden?
▪ Har vi skabt bedre forudsætninger for vores
fremtidige samarbejde?
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▪ Lykkedes det os at lytte til og respektere den
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andens historier og oplevelser?

helheden?
Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven
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▪ Har vi fået et bedre indblik i vores egen
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▪ Hvad betyder det for opgaveløsningen?
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OPGAVE 2: Gør hverdagen mere tillidsfuld
INSTRUKTION
▪ Aftal med makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage.
▪ Denne opgave løses først individuelt. Brug mindst 3 dage på at afprøve forskellige handlinger.
▪ Forsøg at skabe mere tillid i hverdagen ved at lave små justeringer i dine egne mønstre og
handlinger – se inspiration neden for.

INSPIRATION
▪ Hvis en kollega eller en leder gør eller siger noget du ikke forstår, så forsøg at finde ud af hans
eller hendes motiver og synspunkter ved at spørge fordomsfrit og nysgerrigt.
▪ Vis, at du har tillid til en anden ved fx at overlade vedkommende ansvar eller en opgave, som
du selv plejer at løse – eller ved at lade den anden løse opgaven på sin egen måde, uden du
blander dig.
▪ Gør noget andet, end du plejer: Sæt dig på en anden stol, tal med nogle andre end
sædvanligt...
▪ Vis tillid ved at spørge andre til råds.

REFLEKSION
▪ Reflekter sammen med makker i 10 minutter.
▪ Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER

Vis respekt for hinandens oplevelser og synspunkter – I skal lytte til hinanden, ikke blive enige

TILLID
▪ Hvad har den bedste oplevelse været undervejs
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i opgaven?
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▪ Er vi blevet mere bevidste om, hvordan vores
adfærd kan påvirke graden af tillid? – fx
▪ Om hvad det betyder, at jeg udviser tillid
til andre?
▪ Om hvad det har betydet at andre har
udvist mig tillid?
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uenigheder uden at dømme?
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▪ Vil vi agere anderledes fremover for at skabe

oplevelsen af samarbejdsevnen?
Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven
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▪ Har fokus på tillid også haft en betydning for
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▪ Er vi blevet bedre til at registrere forskelle og
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▪ Og hvordan de gjorde det?

OPGAVE 3: I retfærdighedens klare lys
INSTRUKTION
▪ Aftal med makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage.
▪ Denne opgave løses først individuelt inden for 2 dage.
▪ Tænk på et valg eller en konkret handling, som du har udført for nylig.
▪ Overvejede du, hvilken betydning dit valg/din handling kunne have for andre på arbejdspladsen? Hvorfor/hvorfor ikke?
▪ Spurgte du eller involverede du andre? Hvorfor/hvorfor ikke?
▪ Forklarede du dit valg til dem, der kunne blive berørt af dit valg? Hvorfor/hvorfor ikke?

INSPIRATION
▪ Oplevelsen af retfærdighed handler bl.a. om, at man kan gennemskue og forstå de beslutninger, man
bliver berørt af, og om man bliver inddraget, hvis man har relevant viden eller erfaring.
▪ Det er ikke kun ledere, der træffer beslutninger med konsekvenser for andre. Vi træffer alle sammen
valg eller udfører handlinger i vores arbejde, som har betydning for andre, fx kolleger, eller samarbejdspartnere. For at andre kan opleve vores valg som retfærdige, skal de kunne forstå vores valg og
opleve, at valget respekterer deres situation – og hvis valget ikke gør, så få en forklaring på hvorfor.
▪ Valg og handlinger kan handle om informationer, som bliver eller ikke bliver givet videre, en opmærksomhed eller forståelse man viser en anden kollega i løbet af arbejdsdagen eller en aftale, man formår
eller ikke formår at leve op til.

REFLEKSION
▪ Reflekter sammen med makker i 10 minutter.
▪ Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER

Fortæl hinanden om det valg eller den handling, I hver især har forholdt jer til
Vis respekt for hinandens oplevelser og synspunkter – I skal lytte til hinanden, ikke blive enige.
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▪ Var beslutningen retfærdig – hvorfor/hvorfor ikke?
▪ Kunne jeg have gjort noget for, at det gik mere
retfærdigt til?
▪ Kunne andre?
▪ Er vi blevet mere bevidste om, hvordan
beslutninger kan spille en rolle for oplevelsen af
retfærdighed på arbejdspladsen?
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▪ Vil vi gøre noget anderledes næste gang, der

K

betydning for oplevelsen af samarbejdsevnen?
Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven
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▪ Er vi blevet mere bevidste om vores egen rolle,

OPGAVE 4: Min egen kommunikation
INSTRUKTION
▪ Aftal med din nye makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage.
▪ Denne opgave løses først individuelt. Brug 3 dage på af afprøve forskellige handlinger.
▪ Eksperimenter med hvordan du kommunikerer med andre på arbejdspladsen. Afprøv forskellige teknikker til at udvise tillid, virke hjælpsom og holde fokus på kerneopgaven – se inspiration neden for.
▪ Vær opmærksom på din kontakt til kolleger og ledere, og forsøg at være opmærksom på den helhed,
du er en del af.

INSPIRATION
▪ Overvej, hvordan du i de konkrete situationer kan formulere dig, så du skaber tillid hos modtageren,
og så den du kommunikerer med føler sig godt hjulpet.
▪ Prøv at kommunikere konsekvent på en anerkendende og udforskende måde. Brug ord og vendinger
som: ’Kunne vi ikke…’, ’Hvad mener du om…’ og ’Hvad nu hvis vi…’.
▪ Anerkend de andre synspunkter, også selv om du ikke er enig. Sig fx ’Hvor er det interessant at
høre...’, ’Det er godt, du siger din mening så tydeligt...’, ’Jeg kunne godt tænke mig, at du
  uddybede...’.
▪ Fokuser på hvilken kommunikation, der er vigtig for, at kerneopgaven bliver løst.
▪ Prøv at gøre noget helt andet, end du plejer i konkrete situationer: Spørg i stedet for at informere.
Vend dagsordenen på hovedet. Overdriv dine pointer. Vi får ofte nye erkendelser, når vi forlader komfortzonen.

REFLEKSION
▪ Reflekter med din makker i 10 min.
▪ Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER

Vis respekt for hinandens oplevelser og synspunkter – I skal lytte til hinanden, ikke blive enige

TILLID
▪ Oplever vi en forskel i tillidsforholdet til dem, vi
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samarbejder med, når vi er opmærksomme på
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vores egen kommunikation?
▪ Er vi blevet mere bevidste om, hvordan vi kan
kommunikere tillidsskabende?
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▪ Har måden vi kommunikerer på påvirket andres
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Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven
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til kommunikationen?
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til tidsforbrug og tidspunkt?
▪ Er vi blevet bedre til at afstemme forventninger
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tydelig og at vi fx har de samme forventninger

RET
SA
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▪ Er vi blevet mere bevidste om, hvilken betydning
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oplevelse af retfærdighed?

OPGAVE 5: Perspektivbytte på møde
INSTRUKTION
▪ Aftal med makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage.
▪ Denne opgave løses først individuelt.
▪ Opgaven løses næste gang, du skal deltage i et møde – kort eller langt. Et 10 minutters morgenmøde
med 2 kolleger er lige så fint som et 3 timers møde med 30 mennesker!
▪ Forbered dig til mødet, som var du en anden: Leder, tillidsvalgt, en af jeres andre nøglepersoner eller
menig medarbejder, hvis du selv har et hverv. Vælg den rolle, der er mest relevant at udforske for dig.
Formålet er at få større forståelse af, hvor mødet giver mening ud fra et andet perspektiv.
▪ Under det egentlige møde skal du udforske den andens perspektiv samt undersøge, hvordan mødet
er meningsfuldt for den anden i relation til mødets formål og jeres kerneopgave. Overvej om det er
nødvendigt at gøre det tydeligt på selve mødet, at du har et andet perspektiv end dit eget.

INSPIRATION
▪ Gensidig respekt handler bl.a. om at se en sag fra flere sider. Det øger opmærksomheden på andres
behov og perspektiver og det bliver nemmere at kommunikere og samarbejde.
▪ Møder med nye og andre roller kan godt virke ”underlige” og kunstige. Vær åben og nysgerrig på de
tanker, som de nye rolle og perspektiver sætter i gang.
▪ Prøv måske at bytte roller i praksis! Vær mødeleder, hvis du ikke plejer at være dét – vær en anden
fagperson blot i dét ene møde; vær din makker... (Gør det tydeligt for de andre mødedeltagere ved
mødets start, så de ikke bliver forvirrede).

REFLEKSION
▪ Reflekter med din makker i 10 min.
▪ Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER

Vis respekt for hinandens oplevelser og synspunkter – I skal lytte til hinanden, ikke blive enige

TILLID
▪ Hvilken indsigt har det givet at sætte sig i den
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andens sted?
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▪ Er vi blevet mere bevidste om den andens
perspektiv, muligheder og rolle?
▪ Hvilken betydning har det for vores tillid til
hinanden?
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Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven
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▪ Har I fået bedre indsigt i den andens tilgang og
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▪ Har det givet større forståelse for den andens

OPGAVE 6: Forøg den fælles trivsel
INSTRUKTION
▪ Aftal med makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage.
▪ Denne opgave løses først individuelt. Brug 3 dage på af afprøve forskellige handlinger.
▪ Gør noget andet end du plejer i forhold til en eller flere kolleger, med den hensigt at øge jeres fælles trivsel. Vælg situationer fra dine faste samarbejdsrelationer, så det bliver tydeligt, hvornår du gør
noget anderledes.

INSPIRATION
▪ Når vi i en situation gør noget uvant for fx at skabe en bedre trivsel, sætter vi også vores tillid og
samarbejdsevne i spil: Vil det, vi gør, blive godt modtaget? Lad dig ikke bremse af selvcensur. At ville
øge den fælles trivsel er hverken banalt eller ”føle-fnidder” – det er hardcore fokus på social kapital!
▪ Tænk for eksempel på disse eksempler:
▪ Kan du hjælpe din kollega med en besværlig opgave?
▪ Kan du gøre mere ud af at sige goddag og farvel og vise interesse for dine kollegers trivsel?
▪ Kan du i højere grad anerkende dine kolleger for en arbejdsindsats?
▪ Forestil dig, at du inviterer din kollega til fest - hvad gør du for, at den anden får en dejlig aften?
▪ I øvrigt: ’Lykkehormonet’ oxytocin frigøres, når vi gør noget for andre, som de ikke havde ventet –
både hos os selv og den anden. Kan vi udnytte det i hverdagen på arbejdspladsen? Hvordan kan det
kobles til den fælles kerneopgave?

REFLEKSION
▪ Reflekter med din makker i 10 min.
▪ Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER

Vis respekt for hinandens oplevelser og synspunkter – I skal lytte til hinanden, ikke blive enige

TILLID
▪ Hvad sker der, når vi fokuserer på at øge trivslen
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for andre?

LLI D

▪ Skaber det bedre forståelse og mere tillid
mellem jer?
▪ Hvilke handlinger har mest effekt på tilliden?
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▪ Har fokus på andres trivsel en betydning
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▪ Hvad vil vi fremover gøre mere af for at øge
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▪ Hvilke handlinger har mest effekt på
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for retfærdighed – fx i forhold til respekt og

LØSES PÅ FÆLLES MØDE

OPGAVE 7: De mange stemmer skal høres
INSTRUKTION
▪ Opgaven løses først individuelt.
▪ Du skal skrive et postkort til dine kolleger, hvor du fortæller, hvad der har været det vigtigste for dig
selv og/eller arbejdspladsens udvikling i løbet af den periode, I har spillet SOCIAL KAPITAL PÅ SPIL.
▪ Til den fælles fejring skal du hænge dit postkort op, så alle kan læse det. Og du kan læse alle kollegernes.
▪ Postkortet findes i opgavemappen.

INSPIRATION
I de sidste mange uger har hele arbejdspladsen spillet SOCIAL KAPITAL PÅ SPIL.
▪ Hvad synes du har været det vigtigste, du har lært?
▪ Hvad har givet særlig værdi? Hvilken ny indsigt har du fået?
▪ Beskriv meget gerne gennem eksempler eller konkrete episoder, hvor du synes, at der skete noget
særligt i kraft af, at I spillede spillet.
▪ Skriv postkortet, som om det var et rigtigt postkort, hvor du fortæller om dine oplevelser.

