OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne...
INSTRUKTION
▪ Opgaven løses i makkerpar.
▪ Aftal interviews med hinanden inden for de næste 2 dage. Sæt 30 min. af, så I også når reflektionsopgaven.
▪ Makkerne interviewer hinanden på skift. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå
helt til bunds.
▪ Intervieweren skal udforske, hvad den anden mener, er det vigtigste i den daglige opgaveløsning. I
skal ikke blive enige, men udforske og forstå. Hvad undrer? Hvad overrasker? Tag evt. udgangspunkt i
spørgsmålene nedenfor.
▪ Skriv til sidst hver jeres stikordskort med det, I hver især mener, er de 3 vigtigste forhold, i den daglige opgaveløsning. Sæt kortet op på vægavisen.

INSPIRATION
▪ Brug evt. følgende spørgsmål i interviewene:
▪ Fortæl helt konkret om din arbejdsdag i dag eller i går og læg vægt på dét, som du synes, er
særligt vigtigt for netop dig i din løsning af opgaverne.
▪ Hvad er du tilfreds med – hvad lykkedes?
▪ Hvad ville du ønske var lykkedes bedre?
▪ Hvad er mindre vigtigt for dig – selv om du ved, at det kan være vigtigt for andre?
▪ Fuldfør sætningen: ’De 3 vigtigste ting i løsningen af mine arbejdsopgaver er at kunne…’

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

REFLEKSION MED MAKKER
TILLID
▪ Øger det vores tillid til hinanden at få bedre
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kendskab til, hvad vi hver især synes er vigtigt i
opgaveløsningen?
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SAMARBEJDSEVNE
▪ Styrker det vores evne til at arbejde sammen at
få bedre kendskab til, hvad vi hver især synes er
vigtigt i opgaveløsningen?
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▪ Hvad betyder det for vores egen forståelse af
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OPGAVE 2: Den officielle kerneopgave og arbejdet i praksis
INSTRUKTION
▪ Aftal med makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage.
▪ Denne opgave løses først individuelt. Brug 3 dage på opgaven.
▪ Løs dine arbejdsopgaver som du plejer og reflekter løbende over, hvordan din reelle praksis i hverdagen forholder sig til arbejdspladsens officielle beskrivelse af kerneopgaven (er ophængt på vægavisen).
▪ Brug opgaven her til at flytte dig væk fra din hverdags- og vanetænkning og til at se dit daglige arbejde ud fra den officielle beskrivelse. Læg mærke til, hvordan du oplever din hverdag ’på ny’. Skriv
evt. ned undervejs.
▪ Hvis du kommer i tvivl, undrer dig eller møder dilemmaer undervejs, skal du registrere og huske det.
▪ Til sidst skal du skrive et stikordskort med dine vigtigste opdagelser i arbejdet med opgaven. Sæt
kortet på vægavisen.

INSPIRATION
▪ NB! Det vigtige i opgaven er IKKE, at du skal overtage den officielle beskrivelse, men at du skal opdage eventuelle forskelle og ligheder mellem din egen opfattelse af kerneopgaven og den officielle
beskrivelse.

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

REFLEKSION MED MAKKER

Fortæl hinanden om de oplevelser og erkendelser I har haft i de sidste dage, hvor I har arbejdet mere bevidst
med forskelle og ligheder mellem den officielle kerneopgave og den daglige praksis.

KERNEOPGAVEN

TI

▪ Hvilke opdagelser (og måske dilemmaer) har vi

LLI D

gjort om vores egen opgaveløsning i forhold til
den officielle beskrivelse af kerneopgaven?
▪ Hvad betyder disse opdagelser/dilemmaer for
vores opfattelse af kerneopgaven?

TILLID
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vores evne til at samarbejde på arbejdspladsen?
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opfattelsen af retfærdighed på arbejdspladsen?

DI

▪ Har vores opdagelser/dilemmaer betydning for

E

tilliden på arbejdspladsen?
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▪ Har vores opdagelser/dilemmaer betydning for

OPGAVE 3: Forskellighed gør stærk
INSTRUKTION
▪ Aftal med makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage.
▪ Denne opgave løses først individuelt inden for 3 dage.
▪ I de næste 3 dage skal du kontakte mindst 2 kolleger på arbejdspladsen med en anden faglighed, uddannelse, funktion eller erfaring end dig selv.
▪ Du skal med hver af dem have max 5 minutters uformel samtale, hvor I undersøger, hvordan I hver
især er vigtige for den fælles løsning af arbejdspladsens mål og opgaver.
▪ Du skal tage notater under de to samtaler, og bagefter skal du udfylde et stikordskort med tre eksempler på forskelle mellem din og den andens bidrag til opgaveløsningen, samt hvad det betyder for den
fælles løsning af opgaverne. Sæt derefter dit stikordskort på vægavisen.

INSPIRATION
▪ Opgaven handler ikke om konkurrence mellem fagligheder eller om at overbevise hinanden.
▪ Derimod skal I skiftes til at undersøge og spørge hinanden: Hvordan bidrager du og det, du kan, til
vores fælles opgaveløsning?
▪ Tal kort om de opgaver, hvor I (direkte eller indirekte) er afhængige af hinandens indsats og forskelligheder. Find fx mindst 3 væsentlige positive effekter af jeres samarbejde.
▪ Denne opgave kan måske virke ’kunstig’. Det er OK – sådan virker den også for dine kolleger. Grin
sammen af det og løs den alligevel!

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

REFLEKSION MED MAKKER
TILLID
▪ Hvad betyder det for vores tillid til andre
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faggrupper/funktioner at få bedre kendskab til,
hvordan de bidrager til opgaveløsningen?
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SAMARBEJDSEVNE
▪ Hvad betyder det for vores samarbejdsevne at
få bedre kendskab til, hvordan andre faggrupper
bidrager til opgaveløsningen?
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arbejdspladsens kerneopgave? Hvilke?
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▪ Har denne opgave givet os nye vinkler på
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OPGAVE 4: Vi er her jo for borgeren
INSTRUKTION
▪ Aftal med makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage.
▪ Denne opgave løses først individuelt inden for 3 dage.
▪ Brug de næste 3 arbejdsdage på at se arbejdspladsen med borgerens øjne for at få borgerperspektivet knyttet til arbejdspladsens mål og opgaver.
▪ Hvis jeres arbejdsplads ikke direkte har samarbejde med borgeren, kan du i stedet se arbejdspladsen
med jeres samarbejdspartneres perspektiv(er) – altså de andre arbejdspladser i kommunen, som I
servicerer.
▪ Derefter skal du udfylde et stikordskort, hvor du formulerer dét, du ser som borgerens vigtigste ønsker og forventninger til opgaveløsningen. Sæt kortet på vægavisen.

INSPIRATION
▪ Sæt dig i 3 konkrete borgeres (eller samarbejdspartneres) sted – sæt ansigt og navn på.
▪ Forestil dig, hvilken opgave, de mener jeres arbejdsplads løser. Hvad vil de lægge særligt vægt på? Og
hvad tror du, de overser?
▪ Hvis din arbejdsplads har lavet brugerundersøgelser, kan du lade dig inspirere af dem: Hvad viser
undersøgelserne, at brugerne forventer, vægter og finder værdifuldt? Hvad viser det sig, at brugerne
finder mindre vigtigt?

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

REFLEKSION MED MAKKER
SAMARBEJDSEVNE
▪ Hvad betyder det for vores samarbejdsevne at
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se på opgaveløsningen ud fra borgerens (eller
vores samarbejdspartneres) perspektiv?
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KERNEOPGAVE
▪ Hvad betyder det for vores forståelse af
opgaveløsningen at sætte os i borgerens
(samarbejdspartnerens) sted?
▪ Har vi fået et mere nuanceret syn på, hvad der
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▪ Har vi opdaget noget, vi før har overset? Hvad?
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kan være vigtigt i opgaveløsningen?
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LØSES PÅ FÆLLES MØDE

OPGAVE 5: Besøget fra Mars giver nyt perspektiv
INSTRUKTION
▪ Denne opgave løses i grupper på 3 på et fælles møde for hele arbejdspladsen. Opgave 5 lægger op til
opgave 6. Varighed: Ca. 20 min.
▪ Opgaven er at se jeres arbejdsplads, opgaveløsning og kerneopgave fra en helt anden vinkel, så de
vigtigste elementer provokeres og leges frem.
▪ Den yngste af jer skal være Mars-mand og har til opgave at stille spørgsmål til kerneopgaven set helt
udefra. Målet er at tvinge jer selv til at skære jeres kerneopgave og dens begrundelse helt ud i pap!
▪ Den ældste i gruppen noterer svar og pointer som stikord og sørger for at holde tiden. Den sidste af
jer skal interviewes i præcis 10 minutter!
▪ Når Marsmanden har afsluttet sit interview, kan I bruge evt. resterende tid til at undersøge, hvad I
andre ville have sagt, hvis det var jer, der blev interviewet.
▪ Suppler med noter.

INSPIRATION
▪ Marsmanden skal spørge nysgerrigt, insisterende og ’dumt’ ind til, hvad det egentlig er, I laver på
arbejdspladsen: ’Hvorfor gør I det? Og hvad nytte gør det?’ Spørg hellere én gang for meget end én
gang for lidt! Marsmandens opgave er at undre sig – for han har INGEN forforståelse af, hvorfor jeres
arbejdsplads overhovedet findes!
▪ Marsmanden kan evt. slutte med at spørge: ’Hvis jeg skal tage noget inspiration med hjem til Mars,
hvad vil du så sige, er det vigtigste, I gør her?’?

LØSES PÅ FÆLLES MØDE

OPGAVE 6: Fælles forståelse af vores kerneopgave
INSTRUKTION
▪ Opgaven løses i 6-mandsgrupper, dannet af to 3-mandsgrupper fra opgave 5.
▪ Målet med opgaven er at nå frem til en fælles forståelse af arbejdspladsens kerneopgave.
▪ Gruppen udpeger en ’formidler’ fra starten, som løbende noterer de pointer, som gruppen vil formidle
videre.
▪ Gruppen drøfter, hvad forskellige perspektiver betyder for forståelsen af kerneopgaven. De forskellige
perspektiver er angivet som bobler på planchen ’Hvilken kerneopgave løser vi?’. Formidleren noterer
på planchen. (20-30 min.).

Besøgsrunde:
▪ Formidleren bliver – de andre fordeler sig i andre grupper.
▪ Formidleren ridser kort gruppens kommentarer til de forskellige perspektiver op og spørger den nye
gruppe ’Hvad synes I er vigtigt for netop vores opgaveløsning?’ (15-20 min)

Grupperne samles igen:
▪ Grupperne samles igen. Formidleren fortæller hvilke pointer, de besøgende har bidraget med. (5 min)
▪ Gruppen besvarer nu spørgsmålet: ’Hvilken kerneopgave løser vi?’ Svaret skal formuleres som gruppens bud på en formulering af arbejdspladsens kerneopgave i centrum af figuren. (15-30 min)
▪ Gruppen opdager muligvis dilemmaer mellem denne opgave og den reelle praksis. Dilemmaerne skrives på stikordskort, samles og gives til GAMEMASTER.

INSPIRATION
▪ Søg inspiration i vægavisen med stikordskort fra opgave 1-5 og i de noter, der lige er skabt fra Marsmands-interviewet.

OPGAVE 7: Mål og standarder – betydning i dagligdagen
INSTRUKTION
▪ Aftal med din nye makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage.
▪ Denne opgave løses først individuelt.
▪ Orienter dig på vægavisen – hvilke mål og/eller standarder har ledelsen formuleret for jeres arbejde?
▪ Udfør dit arbejde, som du plejer, og læg i løbet af arbejdsdagen mærke til:
▪ Hvor mål og/eller standarder stemmer godt overens med din opgaveløsning.
▪ Hvor mål og/eller standarder ikke stemmer godt overens med din opgaveløsning. Det kan
være, at du handler ’ud over’ målene, at du har dine egne mål/standarder eller at borgeren
sætter andre mål/standarder, som du vælger at følge.
▪ VIGTIGT! Det er ikke hensigten, at du i forbindelse med opgaven skal lave noget om – du skal blot
være opmærksom på dét, du gør! Men opgaven kan give dig og arbejdspladsen erkendelser, der på
sigt ændrer jeres måde at løse opgaver på.
▪ Brug ved arbejdsdagens slutning 5 minutter på at notere på ’forberedelseskortet’, hvad du især har
lagt mærke til.

INSPIRATION
▪ Måske er det svært at få de overordnede mål til at hænge sammen med den daglige opgaveløsning.
Det kan have mange forskellige årsager. En af dem kan være, at borgere eller dem du løser opgaver
for har helt andre forventninger. Det kan også være dine egne forventninger – måske skabt af din
egen faglige stolthed eller erfaring. I denne opgave skal du blive mere bevidst om disse forhold.

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

REFLEKSION MED MAKKER
Tag udgangspunkt i noterne på jeres forberedelseskort og skriv fælles stikord på det fælles
stikordskort.
1. Hvor mål og/eller standarder stemmer godt overens med din opgaveløsning.
2. Hvor mål og/eller standarder ikke stemmer overens med jeres daglige opgaveløsning?
3. Har I opdaget nogle uformelle standarder - enten kollektive (dvs. usagte standarder, I
oplever på arbejdspladsen) eller personlige standarder (dvs. standarder, I har sat op for jer
selv)?
▪ Reflekter sammen: Hvad betyder tydelige eller utydelige mål og standarder for jeres
trivsel og opgaveløsning.
▪ Husk I behøver ikke være enige - det vigtige er at reflektere sammen.
▪ Hæng stikordskortet på vægavisen.

Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven

OPGAVE 8: Hvornår er det godt nok?
INSTRUKTION
▪ Opgaven løses sammen med din makker.
▪ Aftal et tidspunkt inden for de næste 4 dage, hvor I kan mødes 20 minutter – fx en frokostpause.
▪ Brug tiden inden til at overveje, hvordan du egentlig ved, at du har løst dine arbejdsopgaver ’godt
nok’. Hvilke standarder, normer og mål bruger du som rettesnor?
▪ Når du mødes med din makker, skal I interviewe hinanden 2x10 minutter. Den, der først har fødselsdag, starter som interviewer.
▪ Brug spørgsmålene på interviewkortet. Intervieweren tager noter undervejs. Ved mødets slutning bytter I interviewkort, så I hver især har stikord fra jeres egne svar.
▪ Disse stikord anvender I til at udfylde et stikordskort hver, som skal hænges på vægavisen.

INSPIRATION
▪ Vi mødes med stadig flere krav om dokumentation for vores opgaveløsning. Alligevel kan det være
uklart, hvornår vi har løst vores opgaver godt nok. Vores arbejdsliv er i stigende grad betinget af, at vi
er i stand til selvstændigt at kunne træffe valg om, hvilket kvalitetsniveau vores opgaver skal løses på.
▪ For nogle er det en frihed, de trives med at forvalte. For andre – faktisk rigtig mange – er det en
stressfaktor. Risiko for udbrændthed er stor, når det bliver ens egen samvittighed og ikke arbejdspladsens fælles standarder, der bliver målestokken for, hvornår opgaverne er løst godt nok.

Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven

OPGAVE 9: Den hjælpsomme feedback
INSTRUKTION
▪ Opgaven løses sammen med din makker, men skal forberedes individuelt.
▪ Aftal et tidspunkt inden for de næste 4 dage, hvor I kan mødes 15 minutter - fx i en frokost- eller kaffepause.
▪ I har nu mødtes 2 gange, hvor I har hørt hinanden tale om, hvad der styrer jeres arbejde og hvornår I
vurderer det er godt nok. I har måske oplevet, at I ser forskelligt på det. I er måske blevet inspirerede
til at gøre noget andet selv – og har måske fået ideer til den andens udfordringer.
▪ På mødet hér, skal I give hinanden hjælpsom feedback, med den hensigt at hjælpe den anden til at
skabe endnu mere klarhed og blive endnu bedre til at prioritere opgaveløsningen i hverdagen. Brug
forberedelseskortet til at forberede jer før mødet.
▪ Giv hinanden feedback 2x6 minutter – den mest langhårede starter. Brug forberedelseskortet til at
strukturere feedbacken. I skal ikke hænge noget op på vægavisen i denne opgave.

INSPIRATION
▪ Vi holder os ofte tilbage med at give kolleger feedback på deres arbejde. Vi tænker måske, at det bliver opfattet som utidig indblanding. Eller vi synes, at vi kommer ’for tæt på’, hvis vi udtrykker omsorg
og tilbyder kollegial hjælp.
▪ Hjælpsom feedback kræver IKKE, at vi er venner eller bliver ’private’. Hjælpsom feedback er professionelt samarbejde, der højner fokus på det fælles anliggende som trivsel og arbejdspladsens mål er.
▪ Hjælpsom feedback er præcis og bygger på observationer og IKKE på tolkninger.
▪ På arbejdspladser, hvor man ikke er berøringsangste for at vise konstruktiv og professionel omsorg for
hinanden, oplever man bedre trivsel, bedre kvalitet og mindre stress.

LØSES PÅ FÆLLES MØDE

OPGAVE 10: Gruppearbejde om mål, standarder og metoder
INSTRUKTION
Opgaven løses sammen i grupper på 6 personer bestående af 3 makkerpar. I har 20 minutter til opgaven
1. Diskuter GAMEMASTERS oplæg – brug det uddelte materiale:
▪ Er mål og standarder klare og forståelige?
▪ Er mål og standarder forenelige med daglig praksis?
▪ Er mål og standarder forenelige med borgernes forventninger?
▪ Forslag til hvad ledelsen kan gøre for at skabe fælles rettesnore i arbejdet.
▪ Forslag til hvad medarbejdere kan gøre for at følge fælles rettesnore i arbejdet.
Lad jer inspirere af jeres kollegers indlæg på vægavisen.
2. Forbered og giv tilbagemelding:
▪ Hvad kan medarbejdere og ledelse gøre for at få mål og standarder til at fungere i praksis
(Lav flip-over for henholdsvis ledelse og medarbejdere).

LØSES PÅ FÆLLES MØDE

OPGAVE 11: 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 givet særlig værdi? Hvilke nye indsigter 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.

