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Oversigt 

Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i 

filmen; ”Arbejdspladskulturen og hvordan man finder 

den?” –produceret af Mediehuset København. 

En arbejdsplads består af en gruppe mennesker, der 

arbejder sammen mod det samme mål. De skaber i 

fællesskab opfattelser og oplevelser af hvad der er godt 

og hvad der er mindre godt, og hvordan man skal gøre i 

forskellige situationer. 

Mål 

Gennem arbejdet med dette materiale og efter at have 

set filmen, har du haft mulighed for at reflektere over 

hvad arbejdspladskultur er? Hvad et godt samarbejde er 

og hvordan man  håndterer konflikter.  

Aktiviteter 

Du vil allerede fra start på din uddannelse skulle indgå i 

et samarbejde med dine holdkammerater. I arbejder 

sammen om et fælles mål, nemlig at få en uddannelse. I 

Jeres fælleskab på holdet øver I Jer i at være 

professionelle og blive klar til at komme ud i 

erhvervslivet.  I fællesskab skaber i en kultur for 

hvordan man skal opføre sig netop på Jeres hold- som 

på en arbejdsplads.  

For at kunne have et godt samarbejde, er det vigtigt at 

forventningsafstemme og begrebsafklare. 

Fx Rollefordelingen/ Hvem gør hvad, hvornår? Hvad er 

et godt samarbejde for Jer hver især? Hvad mener I er 

afgørende for at et samarbejde kan fungere? 

Hvilke værdier er vigtige for kulturen på Jeres 

arbejdsplads/Jeres hold? Og hvordan I vil beskrive 

kulturen på Jeres hold. 

Tilpasninger 

Opgaven laves i grupper på 4 personer.  

Først skal I i gruppen besvare spørgsmålene omkring 

samarbejdet. Herefter skal I hver især nedskrive 10 

værdier på hver sin post it`s – fx ærlighed, anerkendelse 

og gensidig respekt. Saml Jeres værdier og giv dem 

 

Materiale 

Film: ”Arbejdspladskulturen” 

Andre ressourcer 

Se arbejdsmiljøloven her: 

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven 

Læs definitionen af kultur: 

http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/ 

Filosofi/Menneskets_grundvilkår/kultur 

Hvad er en værdi?  

https://da.wikipedia.org/wiki/Værdi_(sociologi) 

Den Danske Model: 

http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/ 

Det%20arbejdsretlige%20omraade/Den%20danske%20model.aspx 

 

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/
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sammen point fra 1-10 efter hvad I vægter højest.  Med 

udgangspunkt i værdierne skal I nu beskrive kulturen på 

Jeres hold.  

Begrund Jeres svar ud fra den viden I har fra filmen og 

den viden I kan søge på nettet. 

 

 


