
 

 

Hjemmeopgave 6. juni 2012:  
Få inspiration fra en anden arbejdsplads 
At besøge andre arbejdspladser er en god metode til at få ny inspiration. Udfordringen kan nogle 

gange være at holde fast i de ideer og erfaringer, man præsenteres for. Hvis man er en gruppe, der 

er taget ud for at få erfaringer, kan man have brug for en metode til at holde fælles fokus. Vi 

foreslår, at I bruger billeddokumentation – enten som fotos eller som videospots. 

Metoden går ud på at finde nogle temaer, som I gerne vil lære noget om, og tage et kamera med, 

så I kan vise jeres kolleger, hvad I har erfaret på jeres tur. 

 
 

Som gæst:  

På 6. laboratoriedag har I fået kontakt til mindst én anden arbejdsplads, der kan give jer 

inspiration til jeres arbejde. I skal besøge en af de andre arbejdspladser, lytte og se, hvad de gør – 

og interviewe arbejdspladsen. Interviewet kan laves som video. 

For at få det største udbytte af inspirationen er det vigtigt at: 

1. Forberede jeres besøg  

2. Dokumentere jeres indtryk og oplevelser under besøget 

3. Bearbejde jeres indtryk 

4. Formidle inspirationen til jeres egen arbejdsplads 

Som vært: 

Når I modtager besøg, skal I forberede en kort præsentation af egen arbejdsplads, give en guidet 

rundtur og stille op til interview.  

http://www.google.dk/imgres?q=Iphone+video&um=1&hl=da&sa=N&rlz=1T4ADFA_daDK479DK480&biw=1280&bih=588&tbm=isch&tbnid=KX8mVhimIo00AM:&imgrefurl=http://www.mozealous.com/create-a-screenr-video-podcast-in-4-easy-steps/iphone_video/&docid=Kgl977Nyjs1rWM&imgurl=http://www.mozealous.com/wp-content/uploads/iphone_video.jpg&w=800&h=600&ei=2pTCT9HhF4vZsgbslL3-BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=141&dur=749&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=89&sig=116144785672099864465&page=1&tbnh=122&tbnw=163&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68
http://www.google.dk/imgres?q=Iphone+video&um=1&hl=da&sa=N&rlz=1T4ADFA_daDK479DK480&biw=1280&bih=588&tbm=isch&tbnid=KX8mVhimIo00AM:&imgrefurl=http://www.mozealous.com/create-a-screenr-video-podcast-in-4-easy-steps/iphone_video/&docid=Kgl977Nyjs1rWM&imgurl=http://www.mozealous.com/wp-content/uploads/iphone_video.jpg&w=800&h=600&ei=2pTCT9HhF4vZsgbslL3-BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=141&dur=749&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=89&sig=116144785672099864465&page=1&tbnh=122&tbnw=163&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68


 

Vis alle jeres billeder til 

kollegerne. Alle udvælger tre 

billeder (der er særligt 

interessante, gør en særlig 

nysgerrig mv.).Spørgsmål til 

kolleger: Hvad ser I her? 

Hvilke tanker og følelser 

sætter det i gang hos jer? 

Arbejdsgruppens egne 

erfaringer: Hvad lagde vi 

mærke til? Hvad kan vi bruge 

erfaringerne til? 
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1 Fokuser på det eller de temaer I har i centrum for jeres udviklingsaktiviteter. Find 

konkrete spørgsmål, I gerne vil vide mere om, og skriv dem gerne ned på forhånd. 
Research på arbejdspladsen, inden I tager af sted, og find ud af om der er bestemte 
personer, faggrupper, arbejdsgange fysiske indretninger, I gerne vil se under 
besøget. Planlæg gerne jeres opgaver: hvem interviewer, tager fotos, skriver noter. 

2 Under besøget fokuserer I på de ting, der fungerer godt på den anden 

arbejdsplads, undersøger hvilke udfordringer, de har overkommet, og hvilke nødder 
de stadig mangler at knække. Lad jer også overraske undervejs og undersøg ting I 
ikke nødvendigvis havde tænkt over på forhånd. Tag fotos eller video undervejs.  

3 Møde i projektgruppen, hvor I bearbejder jeres 

indtryk og skaber en præsentation til brug på et 
personalemøde og en kort præsentation til 7. 
laboratoriedag d. 12. september. Den 
præsentation I udarbejder til 7. laboratoriedag må 
maks. vare 3 minutter. 

4 Send jeres præsentation på et usb stick eller 

via mail til Toke Skou Larsen tsla@teknologisk.dk 
senest den 5. september 2012. Husk at give en 
note om, hvem I er, og hvem I har besøgt.  

 

Toke er behjælpelig med tips og tricks til udarbejdelsen af præsentationen. Han 
hjælper også gerne med redigering af et videospot, hvis I vil have en flot udgave til 
et personalemøde.
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