V ARD AGSKLOKHETS

S AM ARBETS AL F ABET

Varje bokstav presenteras med en tingest som anknyter till det kunskapsområde den representerar. Alfabetet rymmer en blandning av teorier, övningar, tester, samtal och möjlighet till reflektion.
Beräknad tid 20, 40 eller 60 minuter per bokstav - kan förändras utifrån syfte och fokus.
Apelsin Bakterie Camel Dialog Einstein Fiendebild Giraff Handske Igelkott Jultomte Krokodil Lejon Mun
Nystan Olika Pyramid Qigong Räv Sköldpadda Trappa Uggla Vakt Xylofon Yxa Zygot Ål Ädelsten Öra

ARBETSGÅNG

Jag kommer till er och ger en presentation av samarbetsalfabetet och förklarar mitt sätt arbeta. Ni
berättar om era behov och önskemål och tillsammans bläddrar vi igenom alfabetet för att välja ut
lämpliga bokstäver och typ av utbildning eller inspiration. Denna första planering, med enbart bokstäver
eller bokstäver kompletterade med andra aktiviteter, ligger till grund för min design. Jag återkommer
inom fem arbetsdagar med ett genomarbetat förslag i form av offert på den kurs, föreläsning, samtal
eller möte ni önskat. Ni tackar JA, NEJ eller så arbetar vi vidare med förslaget.

TVÅ FÖRELÄSNINGAR

Här följer två exempel på hur föreläsningar anpassats till olika grupper och frågeställning med hjälp av
samarbetsalfabetet.
OMBYTTA ROLLER - IBLAND
En stor bostadsrättsförening har beslutat om arbetsrotation inom fastighetsskötseln efter en idé
från personalen. ”Skulle vara bra om jag fick slita min gamla kropp på olika sätt istället för
ständigt samma”, sa en av lokalvårdarna en eftermiddag i fikarummet. Mårten, arbetsledare,
hakade på: ”Ja, och så skulle det inte bli så förbannat grinigt när någon är sjuk… Ju fler som kan
göra olika uppgifter desto fortare blir de gjorda. Bra för arbetsmiljön också, vi är ju inte precis
purunga…” När styrelsen var med på noterna arbetade personalen fram förslag på arbetsrotation.
Första mötet
Tillsammans med lokalvårdare Ann och Nisse, styrelsens kassör, designas en föreläsning för
styrelse och personal, totalt 14 personer. Ann och Nisse har med tankar och önskningar från sina
respektive grupper. Personliga sätt att arbeta och samarbete i blandad yrkesgrupp står högt upp
på listan. Hur arbetsuppgifter kan värderas och lite om att lära i mogen ålder är sådant som de
också vill ha med.
Design - föreläsning V E X Z A
Föreläsningen börjar med introduktion och ett kort personligt test vars resultat sedan utgör fond
till de kommande timmarnas blandning av monolog och bikupor. Två kortare pauser och
avslutande frågestund ingår i föreläsningens tre timmarna.
Bokstavsval
A (konfliktintroduktion missförstånd), E (enkel test arbetsstil), X (grupp och samarbete), Z
(värdera, tolka, veta. Med inslag från B - skvallerbacill), V (ny kunskap till gamla vanor).
KVALLER ELLER HELT ENKELT RÄTT INFORMATION TILL RÄTT
SSKVALLER
?

PERSON?

En två timmar lång föreläsning som tar upp informationsurval och
ryktesspridning i konflikter. Hur vi utifrån olika förhållningssätt tar
emot och vidarebefordrar det vi läst, tänkt, hört och sett plus om
vi alltid är medvetna om att vi är i en konfliktsituation.

U (konfliktstil ”allas behov”)
L (konfliktstil ”mina behov”)
A (vad är konflikt),
B (skvaller - vad/hur/när ge info)

U-LAB är designad utifrån en mindre arbetsgrupps (vård och
omsorg) genuina nyfikenhet på kommunikation i allmänhet och
vad som händer med den i konflikt i synnerhet, samt önskan att
vara aktiva under föreläsningen. Den inleds med presentation av
två helt olika sätt att tänka och agera i konflikt. Sedan definieras
konflikt strikt. Avslutningsvis får deltagarna ta emot och lämna
information som ”ugglor” respektive ”lejon”. Åtta deltagare.

