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Formål med dialog værktøjer. 

Sikring af fælles forståelse  
I teamet og virksomheden. 

Afdække hvorledes egen  
arbejdsdag stemmer overens  

med ønsket tilstand og mål 

At udvælge fokus områder til fortsat 
udvikling, for at kunne realisere mål  



Det sker gennem Dialogen  

I forhold til et ”normal” møde eller analyse… 
 
Sikrer strukturen i dialogen en ”proces”, som giver: 
 
-Team baseret situationsbeskrivelse 
- Fælles forståelse  
- Løsnings ideer 
- Valg af løsninger med ejerskab 



Typer af dialog spil 

1  Værdispil 

2  Trivselsspil 

3  Lean Dialog 

4  Teamudviklingsspil 

5  Bullseys skolespil 

6  Forandringsspil 

7  Social kapitalsspil 



 
  
 
 

Spillet giver Det giver 

I planlægger 
Efter spillet 

"Alle” 
 

Det sker i spillet. 



• Vurdering af udsagn + Joker  

• Tage stilling – enig, uenig og i tvivl  

• Fokus på tvivl  

• Fokus på uenighed 

• Prioritering  

• Forslag til handling  og resultatskabende aktiviteter 

 

 

Flow i spillet  



Deltagerens rolle: 

• Aktive lyttere  

• Gerne et højt engagement  

• Ærlighed  

• Forpligtet til at melde ud 

• Søge frem mod resultater  

Inden vi går i gang aftales  



Etiske regler:  
• Vær saglig – ikke personlig 
• Vær konstruktiv  
• Acceptere andres følelser og meninger  
• Lyt til de andre – uden at afbryde! 
• Stil gerne uddybende spørgsmål  
• Sig det du vil HER og NU – ikke bagefter 
• Der må gerne diskuteres – men dialogen virker bedst 

 
  
 

Inden vi går i gang 



På efterfølgende slides vises de 
enkelte faser i spillet. 

Spillet på IT Platform 



Første fase af spillet. 

Her vælger du spil 

Hej vælger du spil 



Anden fase af spillet 

Tryk start spillet 



Her vælger du hvad du vil arbejde med 

Her bringes forudbestemte  
Udsagn og joker i spil. 
Joker er udsagn som ”opstår” 
I spillet 



Her indskrives handlinger 

Nu tages stilling til om vi er 
 enig, uenig eller i tvivl 



Game manager – her oprettes og tilpasses spil 

Her vises overblik over 
Enig, uenig og tvivl 

Der kan gennem hele spillet laves 
 nye udsagn – træk JOKER 



Nu vælger vi indsatser 
Det vi vil arbejde videre med 



Nu udarbejdes forslag til handlinger 



Her sker prioritering af handlinger  



Så kan rapport i PDF med alt fra spillet gennemgås og udskrives  



 Næste slides viser hvordan du i game manager 
opretter nye spil eller tilpasser eksisterende spil 

Game manager 



Lav rapport 

Rediger spil 


