
Grundmodul 



Formål:

Formålet med denne øvelse er at udvikle jeres teoretiske syn på forståelse af kulturen i 

en organisation. I kommer tættere på de enkelte elementer i kulturen med henblik på 

at kunne få øje på, hvor det er oplagt at forsøge at udvikle i organisationskulturen, når 

opgaven handler om forebyggelse og håndtering af mobning.  Måske vil I middelbart 

blive optaget af, hvordan forholdene ser ud i jeres organisation. Forsøg dog også at 

udvide blikket mod andre organisationer for at udvide jeres egen forståelse af 

kulturelle niveauer. 

Omfang og tid:

60 minutter

Antal deltagere:

1-6

Forberedelse før øvelsen:

• Det kan være en fordel, at I som forberedelse til at mødes hver især læser
kerneteksten "Kultur."

• Se fagvideoerne: "Kultur"  og " Organisationskultur."  I kan se videoerne hver
især som forberedelse, men I kan også se dem sammen som fælles optakt til
øvelserne.



Fremgangsmåde
 I kerneteksten nævnes, at nedenstående spørgsmål er væsentlige, og at spørgsmålene 
indkredser fællestræk ved arbejdet med organisationskulturer. Tag gerne udgangspunkt 
i forskellige organisationer, når I besvarer spørgsmålene. Forsøg at svare på 
spørgsmålene specifikt i relation til forebyggelse og håndtering af mobning.

Spørgsmål.
• Hvordan ser organisationsmedlemmerne på sig selv, deres opgaveløsning og på det samfund, som de 

løser opgaver i?

• Hvordan udvikler organisationer fælles opfattelser af det omkringliggende samfund, og af hvordan 
man bør handle, når det gælder mobning?

• Hvordan skabes, udvikles og spredes mening i organisationer, fx gennem symboler, historier, ritualer 
og historier?

• Hvordan kommer kulturens værdier, mening og antagelser til udtryk?

• Hvordan udvikles kulturen og i takt med, at organisationen vokser?

• Hvilken betydning har organisationskultur for arbejdet med mobning?

• Redegør over for hinanden for jeres forståelse af begreberne: artefakter, værdier og normer og 

grundlæggende antagelser. Og giv eksempler på, hvor og hvordan disse tre niveauer af 

organisationskulturen viser sig i praksis i relation til forebyggelse og håndtering af mobning.




