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SÅDAN GØR DU  

Vælg en tilfældig aktivitet hver dag.  

Prøv at holde fast i en øvelse hver dag (eller uge), og se, hvad 
der sker.

HVORNÅR OG MED HVEM KAN DU 
BRUGE DETTE REDSKAB?

Du kan bruge en hvilken som helst af de 
52 aktiviteter til daglig, hvis du har brug 
for hjælp til at øve dig i at opnå eller til at 
fastholde en vi-orienteret indstilling. 

HVAD KAN DU GØRE TIL DAGLIG?
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! 1. Tænk på en person, du har været i boksen overfor. Gør én ting for vedkommende i dag, som du tror vil være en hjælp. 

! 2. Prøv i alt, hvad du gør i dag, at holde fokus på at se den andens behov, mål og udfordringer. 
Og se, hvad resultatet bliver, når dagen er gået. 

! 3. Sørg for, at mindst én person føler sig værdsat i dag. 

! 4. Tænk på en person, som har ventet på noget fra dig. Sørg for, at vedkommende får det i dag. 

! 5. Fh\]h�\o�nX`]l�Z]meonhbh`]l�b�\X`Ψ�mľ�mjǀl`�\b`�m]epΧ�Ep]g�aXl�\]h�Z]meonhbh`�bh\Ƈs\]em]�jľΰ�
Koordiner din beslutning med dem. 

! 6. Prøv at holde fokus på løsninger frem for bebrejdelser i dag. 

! 7. Tænk på en person, som måske føler, at du ser ham eller hende som en ting. Hvad vil du gøre for at ændre på det? 

! 8. Øv dig i at lytte hele dagen. Tal mindre. Hør mere. 

! 9. Lær navnene på tre personer i dag. Brug deres navn, og se om du kan lære noget om dem, som er let at huske. 

! 10. Hjælp en anden med at opnå succes eller nå i mål i dag. 

! 11. Ingen må være ligegyldige for dig i dag.  

! 12. Tænk på en person i organisationen, som du kan lære noget af, så du kan blive bedre til dit job. 
Bed vedkommende om hjælp. 

! 13. Tænk på en situation, hvor du har gjort det svært for en kollega. Sig undskyld. 
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! 14. Hvilke svære samtaler har du undgået på det seneste? Tag dem i dag, og gør det med en vi-orienteret indstilling. 

! 15. Hjælp en kollega med at få succes i dag. 

! 16. Mød for at lære (se side 40 og 41) med en i dag.

! 17. Ros en kollega overfor en leder. 

! 18. Tænk på situationer, hvor du bidrager til problemer på arbejdspladsen, og tag ansvar for dem.

! 19. Find på noget, du kan ændre i dit arbejde, som vil være til hjælp for dine kollegaer. 

! 20. Del noget information med en kollega, eller hjælp på anden vis. 

! 21. Hjælp en kollega, som er presset. 

! 22. Tænk på kreative måder, du kan dele dine ressourcer med en kollega på, og foreslå det til ham eller hende. 

! 23. Giv en kompliment til tre kolleger i dag. 

! 24. Gør noget for en kollega, som han eller hun gerne vil have, men som du ikke har haft fokus på at gøre. 

! 25. Brug ’Begynd på den rigtige måde’-skabelonen på side 36 og 37, inden du tager fat i en af dine udfordringer i dag. 

! 26. Find noget, du godt kan lide ved hver af dine kolleger i dag. Især dem, hvor du har svært ved det. 
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! 27. Bbh\�]h�eǀmhbh`�jľ�]n�jliZe]gΨ�mig�aXl�aX^n�h]`Xnbp�bh\Ƈs\]em]�jľ�\bh�XlZ]c\mjeX\mΥ�

! 28. Bed tre kolleger om gode råd. 

! 29. Find årsager til at takke så mange kolleger som muligt i dag. 

! 30. Når du bliver irriteret på nogen i dag, så prøv at huske på tidspunkter, hvor du har gjort præcis det samme selv. 

! 31. Lær noget nyt af hver person, du møder i dag. 

! 32. Gør noget for at hjælpe din leder i dag. Noget, som han/hun ikke forventer, og som ikke er en del af dit job. 

! 33. Hvis du sammenligner med i går, hvad skal du så gøre anderledes i dag for at levere på 3A+-niveau?

! 34. Gør noget for din leder, som vil tage presset af ham eller hende. 

! 35. Benyt den vi-orienterede struktur for at løse et problem. 

! 36. Hvis du ikke har holdt statusmøde med din leder i de sidste 30 dage, så book mødet og hold dig ansvarlig 
ved at fortælle lederen, hvordan det går. 

! 37. Tænk på noget, du kan lære af din leder, som vil gøre dig bedre i stand til at udføre dit job. 
Bed ham eller hende om hjælp. 

! 38. Hvilke svære eller ubehagelige ting har du prøvet at slippe udenom? Gør det i dag. 

! 39. Overvej, hvordan du tror, din leder gerne vil have, at du arbejder i dag. Gør det. 
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! 40. Brug forandringspyramiden (side 91) på en arbejdssituation i dag. 

! 41. Undlad at beklage dig eller sige noget negativt om nogen i dag. 

! 42. Hvad kræver det af dig, hvis du skal leve op til dit ansvar i dag? Gør det. 

! 43. Tænk på, hvem din primære kunde er (intern eller ekstern). Spørg dig selv: Hvor godt føler 
min kunde sig serviceret? Gør noget for at gøre det bedre. 

! 44. Sig undskyld for noget, du bør undskylde for. 

! 45. Tænk på områder, hvor du ikke gør dit bedste – og prøv at gøre dit bedste i dag. 

! 46. Tilpas din indsats på et område, så den kommer andre mere til gavn. 

! 47. Hold et mødes for at give-møde (side 42) med en, der er påvirket af dit arbejde. 

! 48. Tænk på undskyldninger og bortforklaringer, du har brugt på dit arbejde. Arbejd på en måde, 
så du ikke har brug for dem i dag. 

! 49. Stil tre spørgsmål (side 18) til en person, der er påvirket af dit arbejde. 

! 50. Bliv klar over de vigtigste mål for tre personer, der er påvirket af dit arbejde. 

! 51. Hvis du forestiller dig, at det var din egen virksomhed, hvad ville du så gøre anderledes? Gør det. 

! 52. Hvordan ville din dag se ud, hvis du brugte hvert minut på at bidrage positivt? Arbejd på den måde i dag. 


