
DIALOGSPIL: Generel beskrivelse 
 
 
Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som 
arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy et dialogspil til 
den enkelte arbejdsplads. 
 
Følgende beskrivelse er taget fra rapporten ”Metodeudvikling vedrørende behandling af psykisk 
arbejdsmiljø i APV-arbejdet”, side 106. Rapporten i sin helhed kan hentes på Arbejdstilsynets 
hjemmeside: http://www.at.dk/sw60268.asp. 
 
Efter beskrivelsen er et eksempel på dialogkort 
 

 

Den almene metodebeskrivelse (Fra Metodeudvikling vedrørende behandling af psykisk 

arbejdsmiljø i APV-arbejdet)  

 

Dialogspillet er en metode, hvor formålet gennem et kortspil er at kortlægge og prioritere områder inden 

for det psykiske arbejdsmiljø som særligt ønskes forbedret af mange medarbejdere. Med baggrund heri 

udformes en handlingsplan på alle de prioriterede områder. Med udgangspunkt i nogle på forhånd 

identificerede problemstillinger - formuleret som udsagn på spillekort – gennemgås en proces, hvor alle 

medarbejdere medvirker i et spil. I processen prioriterer deltagerne de vigtigste problemstillinger, der 

fremkommer forslag til løsninger og der foretages en prioritering af løsningsforslagene. Til slut 

udarbejdes en handlingsplan 

 

Grundidéen i metoden er, at deltagerne på en organiseret måde får mulighed for at komme til orde 

samtidig med at formen er engagerende. Udsagnene på spillekortene er udformet, så de kommer rundt 

om de forskellige overordnede dimensioner som den psykiske arbejdsmiljøforskning har afdækket.  

 

Dialogspillet er velegnet, når alle medarbejdere skal være med til at foretage en prioritering af tiltag i 

forhold til de vigtigste problemstillinger på arbejdspladsen. En mindre gruppe har som opgave at 

tilrettelægge, gennemføre (evt. i samarbejde med en konsulent) og samle op. 

 

Spillets gang 

Dialogspillet gennemløber 5 faser: 

1. Udarbejdelse af dialogkort 

2. Kortlægning og problemprioritering  

3. Ideer til løsninger 

4. Prioriteringer af løsninger 

5. Handlingsplan. 

 



ad 1. Forud for dialogspillet udarbejder sikkerhedsgruppen eller en anden nedsat projektgruppe udsagn i 

forhold til væsentlige problemstillinger i det psykiske arbejdsmiljø, som skrives på kort. Der findes 

færdige spil, der kan tages udgangspunkt i. Oftest bruges de færdige spil som udgangspunkt. Nogle kort 

bibeholdes som de er, andre omformuleres og nye tilføjes, så det passer til den arbejdsplads spillet skal 

bruges på. 

 

ad 2. Dialogspillet startes og der udvælges vigtige temaer. Deltagerne deles op i mindre grupper på 5-6 

personer. Der er udpeget en person i hver gruppe til at være spilstyrer. Hver gruppe får et sæt kort med 

de samme udsagn på. På skift tager deltagerne et kort fra bunken, læser det op og tilkendegiver om det 

er vigtigt, mindre vigtigt eller ikke vigtigt. Derefter giver alle i gruppen deres vurdering af udsagnet. 

Endelig diskuterer gruppen og beslutter om det er meget, mindre eller ikke vigtigt. Der kan også være 

nogle tomme kort, hvor gruppen kan formulere udsagn, hvis den synes der mangler nogle vigtige 

problemstillinger.  

 

Når gruppen har fået alle kort placeret i en af de tre bunker: vigtigt, mindre vigtigt eller ikke vigtigt, skal 

grupperne prioritere, hvilke problemer i bunken vigtigt, der er allervigtigst. Sikkerhedsgruppen kan på 

forhånd have besluttet, hvor mange problemstillinger gruppen skal prioritere – fx 3 stk. 

 

ad 3. Ideer til løsninger indsamles. For hver af de prioriterede problemstillinger foretager gruppen en 

brainstorm over, hvilke løsninger der kunne være på problemet – herunder eventuelt også en vurdering 

af årsager til, at det er et problem.  

 

ad 4. Prioritering af løsninger sker ved, at den samlede gruppe drøfter og prioriterer de løsninger, som de 

mindre grupper er kommet frem til.  

 

ad 5. Handlingsplaner på de enkelte løsninger udarbejdes og ved afslutningen af dialogspillet overdrages 

de til sikkerhedsgruppen, som har ansvaret for at handlingsplanerne eventuelt gøres færdig og realiseres.    

 

En variant af forløbet er, at man i plenum efter den første prioritering af problemstillinger i grupperne 

samler hele arbejdspladsen og i fællesskab prioriterer indsatsområderne, dvs. prioriterede 

problemstillinger. Når de er fundet fordeles disse indsatsområder på grupperne, som går ud og arbejder 

videre med et eller flere af dem. Altså fra punkt 3 -5. 

  



Ressourceanvendelse til metoden    

  Aktivitet 

 

Aktører Timer Faktisk 

forbrugte 

timer i 

Folkeskolen 

(35 

personer) 

Faktisk 

forbrugte 

timer IT-

virksom-

heden 

(10 personer) 

Forberedelse af 

Dialogspillet 

APV-gruppen 

ex. 4 personer 

2 møder á 3 timer 

 

24 timer 

 

54 timer 

 

16 timer 

Afholdelse af 

Dialogspillet 

Alle medarbejdere 

Ex. 25 personer 

4 timers varighed 

7 timers varighed 

 

 

100 timer 

175 timer 

 

 

105 timer 

 

 

40 timer 

Opfølgningsmøder i 

APV-gruppen (ikke en 

del af den oprindelige 

metode) 

  

 

24 timer 12 timer 

Timer i alt  124 timer 

199 timer 

183 timer 68 timer 

Timer pr deltager  5-8 t 5,2 t 6,8 t. 

  

Potentielle styrker og svagheder 

Styrker 

Bygger på ekspertviden om psykisk arbejdsmiljø 

Styrkerne ved dialogspillet er, at det som udgangspunkt bygger på ekspertviden om psykisk arbejdsmiljø. 

Metoden er baseret på viden om væsentlige faktorer i arbejdet, der kan skabe et godt eller dårligt 

psykisk arbejdsmiljø. Udsagnene kommer således rundt om de væsentligste potentielle problemstillinger. 

Metoden er udviklet i 1990’erne og nyere viden om psykisk arbejdsmiljø er ikke indarbejdet. En styrke 

ved spillet er også, at der kan indsættes (eller udskiftes) spørgsmål som passer til den pågældende 

arbejdsplads, hvorved kortene bliver mere nærværende. Forudsætningen for denne styrke er, at der 

bygges på de spil, som allerede findes, og/eller at der deltager en erfaren konsulent ved udarbejdelsen af 

spillekort. 

 

Metoden giver ejerskab  

Dialogspilmetoden har i sig selv indbygget en praktisk fase 0, idet der som minimum skal tages stilling til 

hvilke temaer, der skal udarbejdes, tilpasses eller helt erstatte eksisterende kort. Dette må nødvendigvis 

foregå i en mindre gruppe (fx APV-gruppe, Sik. Gr.). Denne gruppe skal også sørge for at vejlede de 

spilledere, der skal styre de enkelte grupper. Denne proces tjener flere formål. Dels er det en 

kvalificering af gruppens medlemmer i hvad psykisk arbejdsmiljø er. Dels er det i sig selv en første 

kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og en vurdering af, hvad hele arbejdspladsen skal tage stilling 

til. Og endelig er det en måde, at gruppen tager ejerskab til den proces, som skal sættes i gang.   

 



Veksling mellem inddragelse af alle og en mindre gruppe 

Metoden giver alle medarbejdere mulighed for at komme til orde. Metoden giver mulighed for at inddrage 

alle medarbejderne i nogle faser, mens udvalgte personer i en mindre gruppe (fx APV-gruppen) i andre 

faser kan tage over og holde overblik og komme dybere i problemstillingerne. 

 

Let at gennemføre 

Spilformen gør, at processen og forløbet er struktureret, tilrettelagt og ret let at gennemføre i praksis. 

Den giver let engagement for deltagerne.  

 

God til mindre arbejdspladser eller enheder 

Metoden brugt på mindre arbejdspladser, hvor hele arbejdspladsen er med i en gruppe gør, at der i hele 

forløbet samtidig med de konkrete aktiviteter sker en diskussion af en række konkrete forhold. Når det 

handler om relationelle forhold, vil dette forløb i sig selv være en indsats, der kan løse (eller løse op for) 

nogle af de problemstillinger, som kan være belastende i hverdagen. Denne effekt kan også være til 

stede, hvor der er tale om mange mennesker på arbejdspladsen, hvorfor der sker en opdeling i flere 

grupper, men effekten må formodes at være mindre. 

 

Svagheder 

Tabubelagte temaer kan undertrykkes 

Muligheden for at indarbejde sine egen kort kan medføre, at der er kort, som ikke kommer med, fordi 

temaerne er tabu eller ikke umiddelbart synlige, hvorfor de ikke får prioritet af dem, som skal udvælge 

kortene (det kan fx være mobning). 

 

Konsulentafhængig, hvis problemfyldt arbejdsplads 

Det, at metoden kan komme til at tage fat på væsentlige relationelle misforhold, betyder, at der – for at 

få disse frem, og for at det kan foregå på en værdig og ordentlig måde – er behov for en konsulent, som 

ikke selv er en del af gruppen, og som kan sikre dialogen og styre den fælles proces.  

 

Opgavefællesskab 

For at metoden kan fungere kræver det, at der er et vist opgavefællesskab i de grupper, der skal bruge 

dialogspillet. Hvis arbejdssituationen er meget forskellig – fx anden type arbejde eller anden leder - vil 

der ofte være en forskellig kontekst der diskuteres ind i, og de specifikke forhold vil forsvinde i 

prioriteringerne, og mindretalsgruppers problemstillinger kan forsvinde. 

 
 
 



 
 
Eksempel på dialogkort fra folkeskole 
 

• Der er for mange ikke-faglige og opdragelsesmæssige ting, jeg skal tage mig af 
• Arbejdsbyrden i teamet er ofte skævt fordelt 
• Der er forskel på den behandling man får af ledelsen 
• Vi får aldrig snakket om det væsentlige på vores fælles møder 
• Jeg bliver stresset af for stort arbejdspres 
• Vi er ikke tydelige nok i vores udmeldinger over for forældrene 
• I teamet er der for lidt samarbejde om den pædagogiske praksis 
• Der er for mange, der ikke griber ind over for overtrædelser af adfærdsregler 
• Der er for mange, der ikke indskærper ordensreglerne 
• Der er for mange, der ikke følger konflikter med lever til dørs 
• Vi bakker ikke hinanden op over for elver og forældre 
• Teamsamarbejdet er en spændetrøje 
• Der er kliker på lærerværelset 
• Der er nogle, der har mere at skulle have sagt end andre på vores møder 
• Når en kollega har ”dummet sig”, er det svært at bakke hende/ham op 
• Vi er generelt for useriøse omkring vores møder 
• Ledelsen bakker mig sjældent op i konflikter 
• Når man har ydet en ekstra indsats, påskønnes det sjældent 
• I forældresamarbejdet skal vi blive bedre til at fastholde vore synspunkter 
• Afdelingsopdeling af skolen ødelægger skolens helhed og den fælles kultur 
• Vi møder os ihjel 
• Mobning sker ind i mellem 
• Man risikerer at blive udsat for vold eller trusler om vold 

 
 
 


