
Tredje AL-session
Mandag d. 29. april 2019

TASK FORCE TIL LØSNINGEN 
AF ORGANISERINGENS GÅDE



KORT GENBESØG AF 
FORMÅL OG MÅL MED 
FORLØBET



FORMÅL

…at deltagerne gennem 

konkrete eksperimenter 

gør sig erfaringer med 

hvad der er 

virkningsfuldt ift. 

organisering af 

potentielle medlemmer 

samt at videreformidle 

opsamlede erfaringer til 

øvrige interessenter i 

SL.



MÅL MV.

• Læringsmål: At opsamle 

konkrete erfaringer 

vedr. organisering af 

potentielle medlemmer

• Resultatmål: At 

organiseringsgraden 

øges på de berørte 

arbejdspladser

• Formidlingsmål: At de 

erfaringer, der opnås i 

projektet, 

videreformidles bredt i 

SL, herunder specifikt til 

alle kredsens TR.



PRÆMISSER

• Vi kan ikke helt vide på 

forhånd, hvad der vil være 

virksomt

• Vi arbejder iterativt og bliver 

klogere undervejs

Det vil sige:

• Vi eksperimenterer og 

reflekterer os frem!



SKITSE

Fase 1: Opstartsworkshop (1 dag)

• Introduktion

• Produktion af hypoteser

• Formulering af projekter

Fase 2: Aktionslæringsmøder (5 á 4 timer)

• Oplæg/input

• Fælles refleksion over det gjorte

• Sparring i faste AL-grupper

• Formulering af næste handlinger

Fase 3: Erfaringsopsamlingsworkshop (3 timer)

• Opsamling af erfaringer fra projekterne

• Produktion af kort resumé, som kan videredistribueres



INDLEDNING Formål og program

Formålet med denne samling er at tage de 

næste skridt i de individuelle AL-projekter 

gennem refleksion i AL-grupperne.

Program

• Indledning og rammesætning

• ”Den svære samtale med et potentielt 

medlem” – Greb fra den psykologiske 

værktøjskasse (oplæg)

• Møder i AL-grupperne

• Afrunding af dagen, herunder frokost

• Tak for i dag (kl. 13.00)



OPLÆG:

DEN SVÆRE 
SAMTALE MED 
ET POTENTIELT 
MEDLEM



AT TAGE DEN SVÆRE SAMTALE MED ET POTENTIELT MEDLEM…



TAL SAMMEN TO 
OG TO…

• Hvad er ”det svære” 

ved ”den svære 

samtale” med et 

potentielt medlem?



AT HÅNDTERE 
SIN EGEN 
ANGST



ANGST?

VI SER EN 
FILM…

• Hvad følte jeg i min krop?

• Hvilke tanker kunne 

havde jeg?

• Hvad gjorde jeg?



ANGSTEN ER EN 
GOD TJENER…



Pointe #1: 
Forskning: Fortolkningen er afgørende!

• Hvordan mennesker tænker om angst/stress er af 
stor betydning for hvor godt de præsterer og hvor 
godt de fysiologisk tåler angst/stress.

• Mennesker der tænker: ”Jeg kan mærke 
angst/stress/arousal i min krop. Det er en naturligvis 
reaktion, der skærper min evne til at gøre det 
vigtige, jeg skal til at gøre”, håndterer situationer 
bedst (og bliver tilmed mindre fysiologisk 
belastede).

Kilde: Kelly McGonigal (Harvard)



Pointe #2: 
Hvordan du står/sidder spiller en stor rolle

•Angst er et kropsligt og psykologisk 
sammenkoblet fænomen.

•Ved at arbejde med din positur, kan du påvirke 
din oplevelse af angsten.

Kilde: Palmer & Crawford, Leadership Embodiement



Den måde vi sidder og står på afgør, 
hvor effektive vi er i stress-situationer
- ”Personlige måder”



Den måde vi sidder og står på afgør, 
hvor effektive vi er i stress-situationer
- Rolig og centreret



Øvelser
- Vi gør os erfaringer



Øvelse #1
Skift position – skift tilstand

•Sæt dig på en stol i let 
sammensunket 
position

•Tænk på noget, du er 
nødt til at gøre, men 
som du ikke har lyst til

•Læg mærke til hvad 
der sker i din krop



Øvelse #1
Skift position – skift tilstand

• Skift position til en opret 
stilling

• Træk vejret dybt ind og 
stræk din nakke

• Pust langsomt ud og slap 
af i bryst og skuldre

• Tænk igen på det, du er 
nødt til at gøre, men som 
du ikke har lyst til

• Læg mærke til hvad der 
sker i din krop

Reflekter sammen to og to:
• Hvad skete der i min krop i hhv. første og anden 

runde?
• Lagde jeg mærke til en forskel i min tænkning om 

det, jeg ikke havde lyst til at gøre?
• Forandrede min oplevelse af det, jeg er nødt til at 

gøre, sig?



Øvelse #2
Stress-simulator

• I grupper af 3 (1 observatør)

• Stå to og to overfor hinanden

• Stræk armene ud foran jer

• Den ene holder den andens 
underarme lidt højere end 
håndledet

• Den ene skubber derefter den 
anden hurtigt og konstant (ikke 
voldsomt hårdt)

• Det er vigtigt at skubbet kommer 
pludseligt/hurtigt og er 
overraskende



Øvelse #2
Stress-simulator II

• Den anden skal nu lægge 
mærke til, hvad der sker i 
kroppen

• Læg mærke til spændinger i:
• Hoved og nakke

• Bryst og arme

• Mave, hofte og ben

• Observatøren fortæller 
derefter om hhv. var 
fremme/tilbage

• Hovedet

• Brystet

• Maven



Øvelse #3: Rolig under pres

• Den ene skubber hurtigt og 
overraskende (men ikke for hårdt) 
som før

• Læg mærke til den samme 
kropslige reaktion

• Den anden skifter nu position:
• Træk vejret ind og ”løft dig”
• Pust ud og sænk bryst og skuldre
• Se på et punkt til højre bag din 

partner og stræk dine fingre 
fremad mod det punkt og stræk din 
arm

• Se på et punkt til venstre bag din 
partner og stræk dine fingre 
fremad mod det punkt og stræk din 
arm



Øvelse #3: Rolig under pres

•Slap af i skuldrene og 
lad den anden bære 
vægten af dine arme

•Forestil dig, at trykket 
fra din partner bliver 
ført ned i jorden

•Bed evt. din partner om 
at presse lidt hårdere

•Mærk din indre tilstand.



OPSUMMERING

• Vi reagerer altid kropsligt på stress-situationer

• Det er godt at kende sine egne typiske kropslige 
reaktioner på pres/stress…

• Hvis man øver sig kan man nemlig ændre sin 
kropslige holdning og dermed sin tilstand

• På den måde kan man svare mere effektivt i 
tilspidsede situationer



FORANDRINGS-
PSYKOLOGI



MENNESKER 
BRYDER SIG 
IKKE OM AT 
BLIVE 
FORANDRET!

• Du kan ikke tvinge 

andre til at forandre 

sig!

• Hvis du prøver at 

”stjæle” andres 

autonomi udvikler de 

reaktans

• Mennesker handler i 

almindelighed i 

perfekt 

overensstemmelse med 

deres egen 

virkelighedsforståelse 



TRE 
FORANDRINGS-
NØGLER

Adgangen til at skabe 

forandring hos andre:

• Anerkendelse

• Passende forstyrrelse

• Tid til forandring



TIPS TIL 
SAMTALEN



Gode samtaler med potentielle medlemmer 
tager højde for

Form

Kontekst

Indhold
Hvordan siges 

det?

Hvad siges ?

I hvilken sammenhæng siges det?



VÆR OPMÆRKSOM PÅ AMBIVALENSEN

• Potentielle medlemmer vil næsten altid opleve en 
form for ambivalens ift. at blive en del af 
fællesskabet/melde sig ind eller lade være.

• Ambivalensen kunne f.eks. lyde:
• ”Jeg vil jo egentligt gerne være en del af fællesskabet her 

på arbejdspladsen og jeg ved jo også godt at det er SL, der 
forhandler min overenskomst…”

• ”Men det er også dyrt at være medlem og jeg har lige hørt 
en reklame for Det Farlige Hus i radioen og de siger jo, jeg 
ikke har brug for en fagforening som SL…”



FALDGRUBEN IFT. AMBIVALENSER

Der er altid en risiko for at dynamikken i samtalen 

bliver, at man som TR kommer til at komme med alle de 

gode argumenter for at blive en del af 

fællesskabet/medlem af SL…

…Hvorved man lader det potentielle medlem stå tilbage 

med alle argumenterne for ikke at melde sig ind.



DER FINDES IKKE ÉN MÅDE AT HAVE SÅDAN EN SAMTALE PÅ…

Men her kommer nogle tommelfinger-regler: 

• Vær nysgerrig på det potentielle medlems oplevelse af sit 
”forhold” til SL.

• Forvent at medlemmet er ambivalent:

• Når medlemmet argumenterer mod at blive medlem, 
anerkend perspektivet

• Når medlemmet argumenterer for (eks. ”Jeg burde også…”), 
så fremhæv det.

• Hvis medlemmet ikke argumenterer for: Sig evt. ”Så der er 
en del ting, der gør det ikke virker så oplagt for dig lige nu. 
Hvilke fordele kunne du forestille sig, du fik, hvis du var 
medlem?



CLOSING STATEMENTS

• Husk at du altid kun er ansvarlig for din egen del af samtalen.

• Hvad det potentielle medlem ender med at gøre er ikke 
noget, du kan styre (højest påvirke).

• Uanset udfaldet, har du nu bedre forudsætninger for at forstå 
det potentielle medlem og dermed bedre muligheder for at 
agere ift. dette fremover…



SÅDAN 
ARBEDJER VI…



DEN DIALOGISKE SAMTALEMODEL

Projekt

Samtalekonsulent Projektejer Reflekterende team

Rammekonsulent

Referent

Tovholder



LIDT MERE OM DET REFLEKTERENDE TEAM…



FASEOPDELT INTERVIEWGUIDE



TREDJE RUNDE 
I AL-
GRUPPERNE



AFRUNDING AF 
DAGEN

• Refleksioner over dagens 
arbejde i læringsgrupperne

• Input til næste gang

Oplæg?

Andet?

• Tak for i dag og god 
arbejdslyst!

• Vi ses næste gang om mandag 

den 20. maj


