Dialogredskab:
De rette balancer?

Formål
Dialogredskabet er en let
bearbejdet udgave af en
metode, der er udviklet af
Arbejdsmiljø København.
Den originale udgave og 16
andre metoder til dialog om
stærke arbejdsfællesskaber
findes i metodekataloget
”Styrk jeres arbejdsfællesskab i praksis”. Find det på
amk.kk.dk.

• At skabe en fælles forståelse af og et fælles sprog om arbejdsfællesskaber.
• At drøfte de fire fælleskaber og deres indbyrdes sammenhæng og
balance.
• At skabe et billede af, hvor I kunne have brug for at sætte ind for
at styrke arbejdsfællesskabet.

Anvendelse
• I samarbejdsfora som MED, SU eller arbejdsmiljøorganisation.
• I ledelsesteamet eller i en mindre arbejdsgruppe, som har fokus på
at styrke arbejdsfællesskabet.
• I en personalegruppe.

Tid
Det tager én til halvanden time at bruge redskabet – lidt afhængigt
af, hvor meget I går dybden med hvert af de fem trin, og hvor mange
der deltager.
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Proces
Trin 1: Placér modellen ”Fire brikker i et stærkt
arbejdsfællesskab” synligt. Gør det klart, hvad det
er for et arbejdsfællesskab, I skal tale om. Giv som
facilitator en kort introduktion til meningen med
modellen og indholdet i de fire hjørner, herunder
gerne nogle konkrete eksempler på, hvad hvert fællesskab kunne handle om hos jer.
Trin 2: Reflektér først enkeltvis eller parvis over følgende spørgsmål til hvert af de fire fællesskaber:
• Hvor og hvornår oplever vi, at dette fællesskab er
særlig stærkt?
• Hvad kan vi opnå ved, at dette fællesskab er
stærkt?
• På hvilke punkter kunne dette fællesskab fungere bedre?
Del derefter på skift jeres overvejelser med hinanden i gruppen, og notér undervejs de vigtigste
punkter.

Trin 3: Tag en fælles drøftelse om følgende overordnede spørgsmål:
• Hvilke af de fire fællesskaber bruger vi i øjeblikket
flest kræfter på? Hvad er fordelene og ulemperne
ved det?
• Hvordan oplever vi den indbyrdes balance mellem
de fire fællesskaber?
• Hvilke dele af det samlede arbejdsfællesskab har
vi brug for at skrue op eller ned for i fremtiden?
• Har vi mulighed for at løse eventuelle problemer
i ét fællesskab ved at ændre på forhold i et eller
flere af de tre andre?
Trin 4: Slut med en drøftelse af, hvilke konkrete indsatser der bedst kunne styrke det samlede arbejdsfællesskab. Notér alle forslag, og vurdér, hvilke I selv
kan og vil arbejde videre med.
Drøft også, hvilke strukturelle og ledelsesmæssige
tiltag der kunne understøtte de enkelte forslag, og
aftal, hvordan I går videre med dem.
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