JOBRETTEDE SAMTALER
VELKOMMEN TIL MODUL 1

HVAD ER FORMÅLET MED UNDERVISNING?

• Formålet er, at sagsbehandlerne opnår viden om
arbejdsmarkedet og samtaleteknikker så
sagsbehandlere kan føre jobrettede samtaler med
jobparate kontanthjælpsmodtagere og gøre brug
af joblog og selvbookingsystemet.
• Samtaleteknikker, med fokus på at inddrage
den ledige og hjælpe den ledige til at være aktivt
jobsøgende.
• Viden om arbejdsmarkedets funktion,
branchekendskab, hvilke kompetencekrav
virksomhederne stiller, matchudfordringer og brug
af forskellige søgekanaler.
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HVAD HAR I EFTERSPURGT PÅ OPSTARTSMØDERNE?
Samtaleteknik
• Hvordan holde fokus i samtalen?
• Hvordan give ejerskab til borgeren?
• Hvordan give viden og information?
• Hvordan håndtere dobbeltrolle?
• Hvordan samtale med forskellige typer
borgere?
• Hvordan styrke borgerens tro og
motivation?
• Hvordan bruge joblog i samtalen?
• Hvordan tage vanskelige samtaler?
• Hvordan arbejde med aktionslæring?

I EFTERSPURGTE OGSÅ

Viden om arbejdsmarked
• Bedre kendskab til det lokale/regionale
arbejdsmarked
• Hvor er der efterspørgsel, hvad skal man
kunne og hvordan kan man
opkvalificeres?
• Brug for videndeling mellem
virksomhedskonsulenter og
sagsbehandlere (men også
erhvervsafdeling m.fl.)
• Brug for overblik og systematisering af
videnkilder
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PROGRAM FOR I DAG
• Velkomst
• Tjek ind
• Baggrunden for projektet: Evidens for samtaler, A-kassernes erfaringer og kobling til
empowerment begrebet
• Rolleafklaring: Præsentation af de projektets elementer og proces med rolleafklaring,
hvad kommer det til at betyder for dig?
• Frokost
• Brancheforskelle: Indblik i forskellige brancher af særlig relevans for målgruppen.
• Case arbejde: Hvilke viden skal man kunne give en jobrettet samtale og hvordan
samtale om den?
• Hvordan styrke videndeling mellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Oplæg
og proces
• Tjek ud

PROGRAM FOR I MORGEN

Velkomst og tjek ind
Hvordan inddrage borgeren mere i samtalen og samarbejdet? Systemisk
grundforståelse: Nysgerrighed, nøgleord, åbne spørgsmål,
Rammer/retning/relation/råderum
Hvordan styre samtalen og holde fokus i samarbejde med borgeren? Game Master
metoden
Frokost
Hvordan håndtere dobbeltrolle – myndighed, videnperson, facilitator?
Hvordan træne og forankre i din praksis? Aktionslæring, feedback metoder og opgaver til
næste gang
Tjek ud og tak for denne gang
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UNDERVISNINGSFORLØBET

INDHOLD PÅ MODUL 2 (FORELØBIGT)

• Hvordan får den ledige til at søge mere og søge bredere? ABC-jobplanen
• Hvordan rekrutterer virksomheder i forskellige dele af arbejdsmarkedet? Hvad lægger
virksomhederne vægt på i mødet den ledige? Og hvilke kompetencekrav stiller de?
• Hvordan ruster du den ledige til jobsøgning og mødet med virksomheden?
• Hvordan styrke borgerens motivation og tro på sig selv?
• Hvordan tager du den svære samtale?
• Hvordan arbejde med borgerens selvforståelse og identitet?
• Hvordan bruge sproget og spørgsmålstyper bevidst til at skabe nye muligheder?
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INDHOLD PÅ MODUL 3

(FORELØBIGT – TILRETTELÆGGES EFTER BEHOV)

• Opsamling på aktionslæring
• Løsningsfokuseret tilgang
• ??

HVORDAN UNDERVISER VI I RAMBØLL ATTRACTOR?

• Vi tror på læring gennem refleksive dialoger mellem teori og praksis.
• Vi lægger op til en samskabende og fælles undersøgende tilgang og med accept af flere
sandheder.
• Vi tilstræber eksperimenterende aktionslæring frem for ekspertlæring.
• Vi er i en dobbeltrolle …. ligesom I er.
• Undervisningen vil indeholde oplæg, øvelser og et betydeligt omfang af faciliteret
refleksion og videndeling. Det betyder, at vi i høj grad vil invitere dig og dine kolleger til
at bringe jeres erfaringer i spil og deltage i den fælles refleksion om, hvordan jobrettede
samtaler kan foregå i praksis.
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TJEK IND MED KORTE MØDER OG POP CORN

Rejs jer og find sammen med kollega
fra andet jobcenter.
Tag en kort samtale om hvad I hver
især håber at få ud af undervisningen?
Når vi giver signal skifter
samtalepartnere.
Formål:
• At få tydeliggjort hvad du kommer med af
forventninger.
• At blive inspireret af andre og skabe relationer.
• At sætte den dialogiske undervisning i gang.
• At begynde træning i nysgerrighed.

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET
EVIDENS FOR SAMTALER, A-KASSERNES ERFARINGER OG
KOBLING TIL EMPOWERMENT BEGREBET
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FORDI DER ER EVIDENS FOR AT GODE SAMTALER VIRKER

• Der afholdes over 1 mio. samtaler årligt.
• Erfaringerne fra de danske forsøg er, at der ser ud til at være en positiv effekt af
samtaler for nyledige dagpengemodtagere i forhold til at øge graden af selvforsørgelse.
• Dette gælder også for kontanthjælpsmodtagere med kort ledighed
• Samtaler der har fokus på rådgivning medvirker til at skaffe ledige hurtigere i job.
• Effekten er kontrolsamtaler er tvivlsom.

Kilde: Effekter af samtaler i den aktive
Arbejdsmarkedspolitik, Michael Rosholm & Michael Svarer
2010

A-KASSERNES FORSØG MED DEN GODE SAMTALE

• Hvordan opstod ideen?
• Hvilket syn på borgeren ligger der bag?
• Hvad er den nye rolle for konsulenten?
• Hvilke nye muligheder tilbydes borgeren?
• Hvorfor er det en god ide?
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HVORDAN HAR DET VÆRET FOR SAGSBEHANDLERNE AT
INDFØRE DEN GODE SAMTALE?
• Hvordan oplevede sagsbehandlerne at
skulle skiftet?
• Er det svært at skifte til en ny slags
samtale?
• Hvordan har medlemmerne reageret på
det?
• Hvad får medarbejderne ud af det?
• Skal medarbejderne efteruddannes til
det?
• Hvilke nye tilbud har I lavet til
medlemmerne?
Maja Kaspersen, AAK

HVORDAN ER KOBLINGEN TIL EMPOWERMENT?

• Det er en bevægelse i samme retning.
• Borgeren gives mere magt og indflydelse.
• Sagsbehandleren skal afgive noget af sin
magt og sin kontrolfunktion.
• Empowerment og Den Jobrettede samtale
er en ”invitation” til nye roller og en ny
relation mellem medarbejder og borger.
• Begge parter skal tage imod invitationen
og være kompetente til at træde ind i de
relation.
• Hvilke udfordringer kan det være for dem
ved at indtage de nye roller?
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HVILKEN ROLLE SPILLER VIDEN I EMPOWERMENT?

• ”Viden er magt”.
• Hvis borgeren skal have større ansvar og
handlekraft skal hun have mere relevant
viden og du skal også inddrage hendes
viden.
• Det vil sige:
• Du skal have relevant viden.
• Du skal dele denne viden og hjælpe
borgeren med at udnytte.
• Du skal inddrage borgerens egen viden.
• Der skal tilrettelægges en individuel plan,
som borgeren skal have stor indflydelse
på.

REFORMERNE LÆGGER OP TIL

• Intensiveret, bredere og mere realistisk
jobsøgning.
• Individuelt tilrettelagte forløb
• Mere inddragelse og ansvar til borgerne.
• Mere viden om arbejdsmarkedet og
virksomhederne hos sagsbehandlerne
• Styrket samspil med virksomhederne og
flere tilbud om service.
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PAUSE TIL KL. ______________

ELEMENTER I PROJEKTET
Fælles projekt:
Undervisning,
aktionslæring, opfølgning
og supervision

Lokale projekter
Lokale projekter
Lokale projekter
Lokale projekter
Lokale projekter
Lokale projekter
Lokale projekter
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POTENTIELLE UDFORDRINGER (BELÆRT AF A-KASSERNE)

• Svært for nogle medarbejdere at ændre vaner i samtalen.
• Hvordan få hele organisationen med – også frontpersonale?
• Hvordan kommunikere det godt til borgerne?
• Hvordan selv få de digitale værktøjer ind under huden?
• Hvordan dele viden og evt. omfordele roller mellem sagsbehandlere og
virksomhedskonsulenter?
• Hvordan komme bedre i dialog med virksomheder og organisationer på
arbejdsmarkedet?
• Hvordan skabe et fælles og trygt læringsrum for alle?
• Hvordan give feedback til dem som har svært ved det eller ikke er med på det?
• Hvad er ledernes rolle?

HVAD ER FORUDSÆTNINGERNE FOR AT MENNESKER KAN
FORANDRE SIG?
Den systemiske forståelse:

Tid

+

Forstyrrelse

+

“kærlighed”
Anerkendelse og
værdsættelse
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HVAD KOMMER DET TIL AT BETYDE FOR DIG?

• Hvad betyder det for din rolle?
• Hvad skal du lære i den her proces?
• Hvor bliver du udfordret?
• Hvad er dine vigtigste udviklingsområder?
• Hvilke styrker har du allerede, som du
kan trække på?

SAMTALER I TRAGTPROCES

1. Start to og to - walk and talk (10 min)
2. Gå sammen i firmandsgrupper (10 min)
3. Gå sammen i ottemands grupper (10
min)
Skridt 2 og 3 foregår som stående
gruppearbejde i rundkreds.
Jeres opgave er at lave ekstrakt af de
mange samtaler.
Vælg en i hver gruppe som noterer jeres
ekstrakter og fortæller i plenum

12

FROKOST TIL KL. _______________

HVORDAN FÅR DU VIDEN OM BRANCHEFORHOLD OG I DIN
KOMMUNE?
• Arbejdsmarkedsbalancen

• Sæt  ved dem du udnytter godt

• Lokalpresse

• Sæt  ved dem som du med fordel kan
udnytte mere.

• Virksomhedskonsulenter
• Erhvervsafdelingen
• Brancheforeninger
• Virksomhedsnetværk
• Jobmesser
• Erhvervsskoler
• www.byggeinfo.dk
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INDBLIK I UDVALGTE BRANCHER

• Hvad skal du vide om dem?
• Hvorfor skal du vide noget om dem?
• Hvordan skaffer du viden om dem?

HVAD ER VÆRD AT VIDE NOGET OM?

• Hvor er der efterspørgsel som matcher udbuddet?
• Hvor er der efterspørgsel og nu og hvor kommer der efterspørgsel?
• Hvilke typer af arbejdsopgaver har de?
• Hvordan er mødetiderne?
• Hvordan er kulturen i den type virksomheder?
• Hvad forventer virksomhederne i branchen af deres medarbejdere?
• Hvordan rekrutterer de deres medarbejdere?
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HVORFOR ER DEN VIDEN VIGTIG I SAMTALEN?

Jobsøgning lykkes ved at søge
bredt, intensivt og kvalificeret.
Du kan hjælpe med at kvalificere
og udvide søgningen ved at pege
på brancher og jobtyper, hvor der
faktisk er efterspørgsel og hvor
der er jobtyper, som matcher
borgeren.
Det vender vi tilbage til næste
gang med yderligere viden om
virksomhedernes rekruttering og
med ABC-jobplanen som
samtaleværktøj.

INDBLIK I UDVALGTE BRANCHER

• Detailbranchen (butiksmedhjælper)
• Rengøring
• Køkken og service
• Fødevareindustri
• Pleje og omsorg
• Lager
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DETAILBRANCHEN - BUTIKSMEDHJÆLPER

• Branchen beskæftiger forholdsvis mange personer på deltid
• Meget sammensat branche både i størrelse og i specialiseringsgrad
• Ufaglærte får særligt jobs i supermarkeder og store specialvarehuse
• 61 % af de ansatte inden for detailbranchen er ikke-faglærte
• Mange personer med ikke-dansk baggrund for her ansættelse (19 % af alle ansatte)
• Der stilles forholdsvis store krav til personlige kvalifikation hos ikke-faglærte  100-150
forskellige AMU-kurser målrettet detailhandlen
• Ofte først korte ansættelsesaftaler inden fuld- eller deltid

RENGØRING

• Fungerer ofte som introduktion til det danske arbejdsmarked - mange jobåbninger
• Mange små rengøringsvirksomheder og nogle store
• Uddannelseskrav meget forskellige (sidemandsoplæring, AMU-kurser mv.)
• Varieret hvor store krav der er til kompetencer og sprogkunnen (større ved hospitaler)
• Arbejdssøgende skal være indstillet på skiftende og skæve arbejdstider
• Nye ansatte får ofte midlertidige ansættelser i vikarstillinger
• Stabile og flittige medarbejdere kan dog hurtigt få fastansættelse og bedre arbejdstimer
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FØDEVAREBRANCHEN

• Omfatter slagtning, bearbejdning/forædling af kødprodukter på store og mindre
industrielle slagterier
• Blanding af manuelle, maskinelle, semi– og helautomatiske arbejdsfunktioner
• Ca. 80 % af de ansatte er ufaglærte og arbejder side om side med industrislagerne
• 30 % af arbejdsstyrken har en anden etnisk baggrund en dansk
• De ansatte har bred vifte af uddannelses – og erhvervsbaggrund
• Ca. 1/3 bliver ansat uden uddannelsesbaggrund
• Oplæring via arbejdsmarkedsuddannelser og/eller oplæring i produktion

KANTINE- OG KØKKENMEDHJÆLPER

• Branche i udvikling – øgede krav til viden om ernæring, råvarer og lovgivning
• Ofte krav om efteruddannelse og forskellige AMU-kurser
• Ofte krav eller lovbefalet at få kursus i madhåndtering, rengøring og tilberedning

• Ansatte har ofte stor kundekontakt
• Serviceminded
• Kunne informere kunder om forskellige retter mv.

• Ofte krav at man kan tale og læse dansk på relativt højt niveau
• 14 % af alle ansatte i branchen har en anden etnisk baggrund end dansk
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PLEJE OG OMSORG

• Omfatter en række ufaglærte stillinger inden med opgaver for ældre og handikappede
• Ofte rengørings- og plejeopgaver samt omsorgsarbejde

• Findes både i kommunerne som hjemmehjælpere eller ansat på institutioner
• Stigende antal ufaglærte bliver ansat i den private omsorgssektor
• Store krav til medarbejdernes fleksibilitet og villighed til at påtage sig opgaver
• Kørekort ofte krav ved ansættelse
• Øget brug af teknologiske hjælpemidler stiller øgede krav til kompetencer
• IKT-kompetencer så der kan rådgives i teknologiske hjælpemidler

• Gode kommunikationskompetencer
• Medarbejderne skal klædes etisk på til at varetage opgaven med borgerne

LAGER

• Ikke nødvendigvis selvstændig funktion – indgår i stort set alle typer virksomheder
• Jobområdet omfatter plukke, afsende, modtage og placere varer samt foretage kontrol
• Hovedparten af ansatte (84 %) er ikke-faglærte
• Ny robotteknologi stiller krav til ansattes kendskab til professionelle
lagerstyringssystemer
• Gaffeltruckcertifikat ofte en forudsætning for ansættelse
• Grundkrav at de ansatte har kørekort
• Mange faste lagerjobs bliver i dag besat via vikarjobs hvor den bedste rekrutteres
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ANDRE RELEVANTE BRANCHER

• Håndværk: www.hvb.dk
• Bygge og anlæg: www.danskbyggeri.dk
• Detail: www.danskerhverv.dk
• Hotel og restauration: www.horesta.dk
• Landbrug: www.lf.dk

CASE ARBEJDE I GRUPPER

• Hvad skal du vide noget mere om og
hvordan skal du samtale om det?
• I får nu en case, hvor en bestemt borger
har booket en bestemt type samtale. I
skal beskrive:
1. Hvilken viden I skal kunne give denne
borger.
2. Hvordan I forbereder jer på samtalen.
3. Hvad I spørger om, informerer om
4. Hvordan I inddrager borgeren i starten
og slutningen af samtalen.
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PAUSE TIL KL. ______________

HVORDAN DELE VIDEN ?

• Behov for videndeling om jobåbninger, efterspørgsel, brancheforhold, konkrete
virksomheder, projekter på vej.

• Hvilke udfordringer ser I ved vidensdelingen i jeres lokale jobcenter lige nu?
Snak 2 minutter med jeres sidemand.

• Hvad kunne vi blive i stand til, hvis
videndelingen i vores center fungerede optimalt?
Snak 2 minutter med jeres sidemand.
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VIDENDELING – EXCEL ARK OG INDTASTNINGSMETODER
Excel el. lignende
indtastningsark
(Marselisborg, 2013)
 Fordele: Skaber en fælles
referenceramme at arbejde
ud fra. Modellen er
dynamisk, lokal forankret
og kan tilgås hele tiden.
 Ulemper: kræver stor
disciplin i anvendelse og
registrering.

VIDENDELING – MAILING SYSTEMER OG NETVÆRK
Mailing systemer
 Fordele: hurtig og ikke så ressourcekrævende
information florere

Netværk

 Ulemper: information overload af medarbejderne
som kan resultere i uoverskuelighed og dårligt
overblik

Fordele: mulighed for at finde den viden,
der er brug for, når der er brug for den –
hvis dit netværk vel at mærke er stor og
velplejet nok.
Ulemper: meget stor forskel i viden ved
de forskellige sagsbehandlere. Kan være
svært at vide, om viden er gyldig og
opdateret. Tidskrævende.
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GREB TIL VIDENDELING MED VIRKSOMHEDSKONSULENTER

• Stående morgentræf
• Orientering om nye jobåbninger, rykke for
besættelse af jobåbning. Kort drøfte fælles
sag

• Synlige jobåbninger
• Tavler, Opera eller andet

• Intern kompetenceudvikling
• Oplæg for sagsbehandlerne om
virksomhedernes forventninger til
jobcentret, til borgerne og krav til CV

• Ugentlige møder
• Fx med fokus på sparring til vanskeligere
sager og omvendt formidling

• Stop-op-dage
• Tematiserede drøftelser om samarbejde og
forbedringsmuligheder ift. at gøre
jobcentrets indsats mest mulig
virksomhedsrettet

• Mulighed for både ordinær og omvendt
formidling (klare arbejdsgange)
• Tilgodeser både virksomhedernes behov og
svagere borgeres behov.

• Kombinationsmodel
• Specialisering (og evt. tilknytning nogle
dage om ugen) af virksomhedskonsulent til
teamet for bedre vidensdeling om
virksomheder og målgruppe?

HVAD ER RIGTIGT FOR JER?

• Det kan gøres på mange måder og det gælder om at være kreativ
• Ud fra det I har hørt – hvilke nye tanker har i så gjort jer omkring jeres nuværende
praksis?
• På med de kritiske briller – hvad er fordele og ulemper ved de metoder I i øjeblikket bruger?
• Kan vi gøre metoderne bedre – eller ser vi helt nye muligheder?
• Hvad vil vi hjem og gøre, for at forbedre denne videndeling – første skridt?
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TJEK UD

Tag en kort snak ved
bordet.
Hvad er de vigtigste tre
ting I tager med fra i
dag?

JOBRETTEDE SAMTALER
VELKOMMEN TIL MODUL 1
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TJEK IND

Hvad gør jeg i dag for at inddrage
borgeren i samtalen?
Hvor lykkes jeg bedst i forhold til at
have samtaler?
Hvor er det sværest, i forhold til at
have borgersamtaler?

PROGRAM FOR I DAG

Velkomst og tjek ind
Hvordan inddrage borgeren mere i samtalen og samarbejdet? Systemisk
grundforståelse: Nysgerrighed, nøgleord, åbne spørgsmål,
Hvordan styre samtalen og holde fokus i samarbejde med borgeren? Game Master
metoden
Frokost
Hvordan håndtere dobbeltrolle – Rammer/retning/relation/råderum, myndighed,
videnperson, facilitator?
Hvordan træne og forankre i din praksis? Aktionslæring, feedback metoder og opgaver til
næste gang
Tjek ud og tak for denne gang
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EN MODEL FOR DEN JOBRETTEDE SAMTALE

HVORDAN INDDRAGE BORGEREN MERE I SAMTALEN

• Systemisk grundforståelse
• Nysgerrighed
• Nøgleord
• Åbne spørgsmål
• Rammer/retning/relation/råderum
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INDRE MENINGSDANNELSE
- AUTOPOIESIS
Auto = selv
Poiesis = skabelse, digtning

Et selvrefererende system

Perfektionshypotesen
Forandringsforståelse: tid + kærtegn + forstyrrelse

•

Vi er lukkede kommunikative systemer

•

Mentale modeller (landkort og landskab)

•

Vi forstår alt på baggrund af vores forforståelser,
logikker og præmisser i vores eget autopoietiske
system (perfektionshypotesen)

•

Modtageren bestemmer budskabet...

51

Multiverset – de mange perspektiver i samtalen

© Tove Krebs Lange

Multivers= Mange sandheder
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SPROGET SKABER VIRKELIGHEDEN

Hvor hurtigt kørte
bilerne, da de kørte ind i
hinanden?

55 km/t

Hvor hurtigt kørte
bilerne, da de
smadrede ind i
hinanden
66 km/t

Var der knust glas?
14 %: JA

Var der knust glas?
32 %: JA

VI KAN IKKE VIDE, HVORDAN BORGEREN HØRER
DET VI SIGER

Sagsbehandler

Borger

54
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VI KAN IKKE VIDE, HVORDAN DEN ANDEN HØRER, DET VI
SIGER

55

DET BEDSTE VI KAN GØRE ER AT FORHOLDE OS NYSGERRIGE
OVERFOR BORGERENS ORD

• Nøgleord
• Undersøge logikken
• Gå på opdagelse i historien
• Undgå at have projekter på den andens
vegne
• Vær nysgerrig på det åbenlyse!
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NYSGERRIGHED GENNEM ÅBNE SPØRGSMÅL
• Åbne spørgsmål kan ikke besvares med “ja”, “nej”, og “5. maj” eller “Hundige”.
• De opmuntrer til at tale, åbner op for den andens perspektiv og skaber ny bevidsthed
• Hvilke spørgsmål er åbne?
• Hvad er det, du kan lide ved at gå derhjemme?
• Hvor voksede du op?
• Er det ikke vigtigt for dig at have mening i tilværelsen?
• Hvad vil du gerne tale om i dag?
• Hvilke af de langsigtede konsekvenser af arbejdsløshed er du mest bekymret for?
• Betyder det noget for dig at komme i arbejde?

Fordele ved åbne spørgsmål: Borgeren inviteres til at være mere aktiv i samtale. Du får
et værdifuldt indblik i borgerens meningsskabelse.

NYSGERRIGHED GENNEM NØGLEORD

Nøgleord er
”betydningsbærende” ord
- ord som ”stikker op” i
samtalen.
Nøgleord fungerer som
”nøgle” til en dør, der
åbner for logikken (vigtige
betydninger) hos
borgeren.
© Tove Krebs Lange
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ØVELSE: NYSGERRIGHED, NØGLEORD OG ÅBNE SPØRGSMÅL
Foretag et nysgerrigt

Find en kollega fra et andet jobcenter.

interview ved brug af

Fokusperson: Fortæl lidt om hvad du er optaget af i forhold til
den jobrettede samtale.

nøgleord:

Interviewer: Lyt efter nøgleord, og formuler åbne spørgsmål på
baggrund fa disse. Formuler gerne forskellige spørgsmål med
udgangspunkt i de samme nøgleord.
Bemærk at det ikke er en egentlig jobrettet samtale, men kun
træning i at formulere specifikke spørgsmål til nøgleord - og
dermed træne nysgerrighed.
Efter samtalen: Tal om hvilken effekt brugen af
nøgleord havde på fokuspersonen og på coachen.

Tid: Brug 10 minutter på samtalen og 5 minutter på efterfølgende
refleksion

PAUSE TIL KL. ______________
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HVORDAN STYRE SAMTALEN OG HOLDE FOKUS I
SAMARBEJDE MED BORGEREN?
• Hvordan styre samtalen og holde fokus i
samarbejde med borgeren?
• Game Master metode
• Samtalen som en proces
• At lave en fælles kontrakt
• At lave time out
• At lave en god afslutning

KOMMUNIKATION SOM SPROGSPIL
BARNETT PEARCE (1999)

Sprogspil (Game)
- ethvert samspil imellem mennesker følger
bestemte regler for roller og handlinger - som i
et spil.
Gameplayer

Gamemaster

- ved hvordan man
følger reglerne for
spillet, men har ikke blik
for de overordnede
betingelser og værdier,
som spillet bygger på.

- har gameplayerens
færdigheder + en overordnet
forståelse for hvornår det er
hensigtsmæssigt at spille,
hvornår spillet behøver en
ændring og hvordan man
skaber nye variationer og nye
spil.

62
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GAMEMASTER-MODELLEN

KONTRAKT / AFTALE
• Aftale om form og indhold
• Formål og mål med samtalen?
• Rammer: Lovgivningsmæssige
• Hvor lang tid er der til
samtalen?
• Hvornår er næste samtale?

Hvad ønsker personen at tale
om?
• Hvordan kan samtalen hjælpe
personen?
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EKSEMPLER PÅ KONTRAKTSPØRGSMÅL

• Du har booket en samtale om ….
• Hvad har du tænkt dig vi skal tale om?
• Hvad vil du gerne have med dig herfra?
• Er der andet du har brug for?
• Hvordan kan jeg hjælpe dig bedst?
• Jeg har i øvrigt også det her, jeg gerne vil tale
Med dig om.
• Jeg foreslår vi griber det an sådan her?
• Hvordan lyder det?

TIME OUT

• Løbende genforhandling af samtalens form og indhold
• Fælles forståelse af samtalens udvikling
• Er samtalen er gavnlig for borgeren?
• Er fokus fortsat relevant?
• Skal der skiftes spor?
• Prioritering af emner
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EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL I TIME OUT

• I forhold til det vi aftalte som målet med samtalen, bevæger vi så
i den rigtige retning?
• Skal vi fortsætte med at tale om dette, eller skal vi tage fat på
noget andet?
• Det virker som om, der er flere problemstillinger på spil her,
hvilken er vigtigst at få talt om lige nu?

AFSLUTNING

• Få rundet samtalen
• Få bundet sløjfer

• Aftale næste skridt
• Evt. evaluere samtalen
• Få afklaret at I har forstået det samme
HUSK: Det her tager også tid, og det er noget af det vigtigste
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EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL I AFSLUTNING

• Hvad tager du med fra vores snak i dag?
• Hvad kan du især bruge af det, vi har talt om I dag?
• Hvad er mere afklaret for dig nu, end da du kom?
• Hvad er næste skridt for dig?

• Hvad synes du om samtalen vi har haft?

ØVELSE I GAME MASTER

• Gå sammen i tremandsgrupper med kolleger fra andet jobcenter
• Gennemfør en samtale om en aktuel sag, du bøvler med.
• Fokusperson: Har sagen
• Game Master: Styrer samtalen og bruger nøgleord, åbne spørgsmål og game master.
• Game master skal omkring kontrakt, time out og afslutning.
• Observatør: Lytter efter brugen af værktøjerne og giver feedback efterfølgende (se
næste slide):
• Hvad lykkes især godt?
• Hvad kunne opmærksomhedspunkter?
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HVORDAN GIVE FEEDBACK SÅ DET HJÆLPER DEN ANDEN?

IAGTTAGELSE
Din banehalvdel

OPLEVELSE

Bliv på din egen
banehalvdel, med
mindre du bliver
bedt om andet…

_________________
FORTOLKNING

Den andens banehalvdel

GODE RÅD
71

Hvordan håndtere dobbeltrolle?
• Myndighed, videnperson, facilitator
• Hvad gør du i de forskellige positioner?
• Hvordan navigere mellem dem?
• Hvordan giver man viden på en god
måde?
• Kan man give borgeren for meget viden?
• Hvordan sikrer man inddragelse og
bemyndigelse samtidig med at man giver
viden og vejledning?
• Hvordan kan både være en videnperson
og undersøgende facilitator?
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4R MODELLEN

HVORDAN SER 4R UD I DEN JOBRETTEDE SAMTALE?

• Retning: Fokus i samtalen skal være på arbejdsmarkedets muligheder og borgerens
aktive jobsøgning. Borgeren kan selv bestemme emner for samtalen.
• Rammer: Lovgivning, juridisk bestemt indhold. Men også digitale værktøjer,
selvbooking og joblog.
• Relation: Sagsbehandleren skal invitere til samarbejde og en hjælpende relation frem
for en kontrollerende relation. Sagsbehandleren skal skrue ned for den kontrollerende
position og i stedet indtage og skifte mellem en rådgivende position og faciliterende
position.
• Råderum: Råderummet for borgerens deltagelse i samtalen og beslutninger om
jobsøgning øges ved at sagsbehandleren indtager de rådgivende og faciliterende
positioner.
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DOBBELT ROLLE

Gennemsigtighed om
samtalens indhold og
ramme, klar besked, mål,
retning, time-outs
Møde borgeren ift. loven
Myndighedssamtalen
Informere
Tale til
Anerkende lovens intention

Sagsbehandler
Afklaret om sin private
holdning, intentioner og
professionelle funktion ift.
lovens intention

Møde borgeren ift. sygdom
og ressourcer
Be-myndigende samtale
Motivere
Tale med
Anerkende borgerens
situation, behov og
ressourcer

HVORDAN SKIFTE MELLEM AT GIVE INFORMATION OG
VEJLEDNING OG VÆRE NYSGERRIG/UNDERSØGENDE?
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GIVE INFORMATION PÅ EN UNDERSØGENDE MÅDE (UGU)

Undersøg behovet – før du giver information: “Jeg vil gerne fortælle dig om de tilbud vi
har. Kan du ikke lige først fortælle mig, hvad du allerede ved/hvad du tænker om det
perspektiv?”

Giv information klart og neutralt: “Man kan enten…. eller/Der er disse muligheder:…/Der
er flere måder at se på det…”

Undersøg effekten af informationen: “Hvad tænker du om de muligheder? Hvordan tror
de vil virke for dig?/Hvordan giver det mening i din situation?”

EN MODEL FOR DEN JOBRETTEDE SAMTALE
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ØVELSE MED SAMTALEMODELLEN

• Foregår ved bordene med dine kolleger
• Afsæt i cases fra i går.
• Gennemgå modellen sammen og skriv
ned hvad I gør og hvad I spørger om i
hver fase.
• Hvad gør I under rammesætning?
• Hvad spørger I konkret om?
• Hvad gør I under udforskning?
• Hvad spørger I konkret om?
• Etc.

PAUSE TIL KL. ______________
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AKTIONSLÆRING – HVAD? HVORFOR? HVORDAN?
A = AKTION
L = LÆRING

HVAD ER AKTIONSLÆRING?

• Det er en metode til at sikre at I arbejder
med afprøvning og fælles refleksion
mellem undervisningsdagene.
• Metoden sikrer en god forankring og et
ejerskab i organisationen.
• Det kræver tid og det kræver at ledelsen
forstår metoden og fastholder
medarbejderne på at bruge den.
• Ledelsen skal selv gå foran og bruge
tilgangen og især teamlederne får en rolle
med at facilitere aktionslæringsmøder
med medarbejderne.
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HVOR KOMMER AKTIONSLÆRING FRA?

• Reg Revans, Cambridge University
• Fysik -> lederudvikling
• Kritisk overfor traditionel
ekspertbaseret læring (programmed
knowledge)
• Learning Communities.
• Læring er en social proces
• AL-grupper.
• Når løsningen ikke er kendt på
forhånd.

HVAD ER ESSENSEN I AKTIONSLÆRING?

• En undersøgende tilgang til egen og fælles praksis
• At betragte udforskning som et grundlæggende vilkår i læreprocessen
• Undersøge via nysgerrige spørgsmål
• Nye muligheder, minus vanetænkning
• Turde stille sig uvidende an
• Eksperimentere

Stille nysgerrige spørgsmål
Optø underliggende
antagelser

Skabe nye forbindelser og
mentale billeder
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HVORDAN FOREGÅR AKTIONSLÆRING?
Erfaring
Handling
Oplevelse

Som en gentagende proces med
individuelle og fælles aktiviteter
Vi lærer bedst og med hinanden i
grupper med virkelige tematikker, der

Refleksion og
beslutning om
at eksperimentere

Nye
handlinger

optimeres af udforskende
undersøgelse
Læring opstår, når man reflekterer
over sine handlinger – og kan dermed
give input til fremtidige

Refleksion og
analyse

Eksperimenteren

handlinger/justeringer
Revans’ læringscyklus (Weinstein 2008)

SAGSBEHANDLERS ROLLE OG OPGAVER

 Planlægge træning af det lærte fra i dag.
 Træne det i konkrete samtaler
 Føre logbog med notater fra træning
 Aftale at kollega eller teamleder deltager i
mindst 1 af dine samtaler og giver
feedback.
 Aftaler at du deltager i mindst 1 af dine
kollegers samtaler og giver feedback.
 Deltage i et to timers læringsgruppe
møde faciliteret af teamleder
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TEAMLEDERS ROLLE OG OPGAVER

 Planlægge træning af facilitatorrolle
 Fastholde fokus på aktionslæring i teamet
og afdelingen.
 Tage en samtale med din nærmeste leder
om vigtigheden af aktionslæring, din rolle
i det og hvordan lederen kan bakke dig
og medarbejderne op i aktionslæringen.
 Deltage i mindst en af dine kollegers
samtaler og give feedback
 Planlægge og indkalde til 2 timers
læringsgruppe møde
 Facilitere læringsgruppe møde

HVORDAN FOREGÅR MØDET I LÆRINGSGRUPPEN?

• Formål: At dele erfaringer fra træningen og skabe mulighed for individuel og fælles
læring
• Out put: Som resultat af mødet skal der hver en fælles aftale om, hvad der skal være
særligt fokus på at træne og afprøve i tiden i den kommende tid efter mødet. Den
enkelte medarbejder kan derudover haver individuelle læringspunkter.
• Tid: 2 timer
• Roller:
• Sagsbehandlere fortæller på skifte om deres træning, observation og læring med udgangspunkt
i deres læringspil og notaer fra logbog.
• Teamleder er mødefacilitator og bruger game master teknik til at styre mødet. Desuden er
teamleder en nysgerrig interviewer, som bruger nøgleord og åbne spørgsmål til hjælpe den
enkelte sagsbehandler med at udfolde sin historie.
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SÅ HVAD GØR I, NÅR I MØDES?
1. Teamleder byder velkommen og gennemgår formål og program for mødet
2. Runde, hvor hver sagsbehandler fortæller om sin træning og observationer i 10
minutter. Teamleder fungerer som nysgerrig interviewer. De andre lytter på og tager
notater.
3. Efter hver sagsbehandler er der fem minutters fælles refleksion om følgende
spørgsmål:
1. Hvad kan vi lære af dette om, hvad der virker godt?
2. Hvad bliver vi opmærksomme på som vi skal have fokus på i den videre aktionslæring.

4. Den sidste halve time bruges på en fælles proces, hvor der aftales 2-3 fælles
fokusområder for den videre aktionslæring. Desuden udfylder hver enkelt konsulent en
læringspil igen.

SAMATALE OM LÆRINGSPILEN

• Gå sammen to og to
• Sagsbehandlere og taler med
sagsbehandlere og teamledere med
teamledere.
• Interview hinanden på skift 2x10
minutter om hvad I hver især skal have
særligt fokus på i aktionslæringen.
• Brug nysgerrighed, nøgleord og åbne
spørgsmål.
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LÆRINGSPIL
1. Færdigheder
(metoder, tankeformer)

2. Hvilke situationer vil
jeg afprøve
dem/observere i?

3. Hvilken effekt
forventer jeg?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TJEK UD

Aha… nu forstår jeg bedre…
Yes… det kan jeg bruge
Hm … det skal jeg tænke lidt
mere over
Næste gang kunne jeg tænke
mig at ….

46

TAK FOR DENNE GANG
GOD TRÆNING OG LÆRING
VI SES
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