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Ros på jobbet er roden til alt godt 
 
Der er al mulig grund til at rose hinanden mere på jobbet, end vi gør i dag. Ros og 
anerkendelse giver energi og får den enkelte medarbejder til at føle sig værdsat. I 
Humlebæk har en skoleleder indført ros på kommando. 
 
Af Simon Dinsen Hansen 
 
Der er ingen grund til at holde de rosende ord tilbage, hvis du mener, en kollega har gjort et godt stykke 
arbejde. 
Ros og anerkendelse er nemlig en afgørende faktor, når det psykiske arbejdsmiljø og den enkelte 
medarbejders indsats skal forbedres. 
- Anerkendelse gør, at vi føler os synlige, set og taget alvorligt. I modsat fald føler vi, at vores arbejdsindsats 
er ligegyldig, at vi er anonyme tandhjul i en stor maskine, og at vi ikke er værd at tage alvorligt, siger Anita 
Mac, som er lektor Ph.D i Organisation og Ledelse på Roskilde Universitetscenter. 
Meldingen kommer i forbindelse med kampagnen "Godt arbejde", som er skabt af Videncenter for 
Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet.  
Virksomhedskonsulent Susanne Teglkamp fra Teglkamp og Co i Hillerød vurderer, at de anerkendende ord 
er en mangelvare på massevis af danske arbejdspladser. 
- Vi er generelt ikke særlig gode til at give hinanden feedback og anerkendelse i Danmark. Jeg tror, det 
handler om, at vi har en dårlig vane, og det drejer sig om at få skabt plads til det her, siger Susanne 
Teglkamp, som mener, at ros, anerkendelse og feedback forholdsvist nemt kan indføres på jobbet, hvis det 
sættes i system. 
Det er netop, hvad skoleleder Gitte Graatang har gjort på Baunebjergskolen i Humlebæk. Her har Gitte 
Graatang blandt andet indført syv minutters fast ros blandt medarbejderne hver dag.  
- Det er ikke særlig dansk at rose hinanden, og man skal turde vove det her, men det har virkelig givet meget 
for os, fortæller Gitte Graatang, som mener, at projektet har forbedret stemningen på hele skolen. 
- Det gælder om at få sagt de gode ting, og alle bliver generelt mere positive. Det handler om at vælge at 
fortælle den positive historie, siger skolelederen. 
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