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Ikke skyld på andre

"Fundamental attribution error"

Ansvarsfraskrivelse

Tendens til å misforstå andres oppførsel og motivasjon

Snakk åpent om problemet, let etter andre faktorer til feilen

Å skylde på andre hjelper ikke!



Klar opp i uklarheter

Still spørsmål

til leder
til samlet gruppe � mest oppklarende



Åpen kommunikasjon

Kommunikasjonsmønster oppstår tidlig og ubevisst

Basert på status
Problematisk for medlem tildelt lavstatus

Kan bli tildelt ubetydelige roller

Utilfredsstillende

Ikke-optimal gruppeprestasjon

Færre innspill når man ikke er del av et mønster

Potensielt verdifull informasjon blir oversett



Statusforfremmelse

Individuell strategi

Diplomatisk avslå tildelte lavstatus roller
Vis kompetanse og evner
Samarbeid på en gruppeorientert måte

Gruppestrategi

Ta tiden til takke � roler og mønstre endrest over tid
Alle medlem sørger for at alle blir hørt � f.eks. kan gruppen
tidvis stoppe arbeidet for å høyre frå alle



Oppgaverelatert og støttekommunikasjon

Suksessfulle team bruker 70�80% av kommunikasjonen på
oppgaverelatert tema

Fokuser på oppgaven igjen om diskusjonen går av sporet
Kom med komplimenter etter lange og intense
oppgaverelevante diskusjoner



Problemløsing og avgjørelsestaking
4 faser: Orientering, Diskusjon, Avgjørelse, Implementering

Orienteringsfasen - Erkjenne/de�nere problemet

Unngå fokus på svakheter ved problemet
Diskuter tidligere velykkede løsninger

Diskusjonsfasen - Diagnostisere problemet

Finne strategier for å løse problemet
Grupper som planlegger disse strategien på forhånd, lykkes
bedre ifølge forskning
Mye diskusjon og høy medlemsdeltakelse i diskusjonen er bra



Problemløsing og avgjørelsestaking
4 faser: Orientering, Diskusjon, Avgjørelse, Implementering

Avgjørelsesfasen

Mange måter å ta den faktiske avgjørelsen på
Konsensus - Alle medlemmer er enig i avgjørelsen
Uklart hvilken metode som er best

Implementeringsfasen - Akseptere og implementere
avgjørelsen/løsningen

Ingen/mislykket implementering virker demoraliserende



Normer

Viktig at gruppen ikke sikter seg inn mot middelmådighet;
Fokuser heller på å gjøre en best mulig jobb.

Diversitet - Uklart om hvorvidt det er positivt eller negativt for
ytelsen til gruppa.

Kan øke personlige kon�ikter (negativt)
Kan lede til kon�ikter omkring oppgaven (positivt)
Kan føre til gruppelæring, problemløsing og innovasjon
(positivt)

Fokus på oppgave og unngåelse av personlige kon�ikter gjør
diversiteter til en ressurs



Bruk normer som fremmer e�ektivitet og produktivitet

Normer: Hva er de?

Unngå bruk av unødvendige normer; bruk bare de gode.

Hvilke normer bør man bruke?

De som fremmer e�ektivitet og produktivitet



Bruk normer som fremmer e�ektivitet og produktivitet

Hvilke normer oppmuntrer til produktivitet?

Ifølge forskning, normer som:

Oppmuntrer til høy innsats
Oppmuntrer til høy grad av e�ektivitet
Oppmuntrer til innovasjon
Delte forventninger av suksess

Sørg for at gruppa di har slike normer, og det vil gå bra.



Fremme gruppesamhold og samarbeid
Hvordan kan gruppen bidra til å bedre samholdet?

Ha klare mål og metoder for å nå målene

Øke kommunikasjon

Suksessfull kon�iktløsing



Fremme gruppesamhold og samarbeid
Hvordan bør en kon�ikt håndteres for å fremme samhold og samarbeid i gruppen?

Gruppemedlemene bør:

Få frem sine synspunkter klart og eksplisitt

Unngå generaliseringer

Vise vilje til å argumenterer for sitt synspunkt



Fremme gruppesamhold og samarbeid

Suksessfull kon�iktløsing kan også innebære noen av disse
elementene:

Søke gjensidige løsninger som alle kan godta, eller "vinn-vinn"
løsninger

Redusere kon�ikten ved å dele dem opp i mindre deler og løse
dem hver for seg

Er kon�ikten uløselig for gruppemedlemmene bør en tredjepart
kontaktes



Samhandle med andre utenfor guppen, på måter som
fremmer integrering og samarbeid innenfor organisasjonens
kontekst

Gruppen og dens medlemmer må samhandle med resten av
organisasjonen. Hvorfor?

En gruppe trenger

Støtte
Informasjon
Forhandling
�Bu�ering�
Strategisk ledelse og �pro�le management�



Støtt lederens innsats for å fremme gruppas mål

Hvem skal vi legge skylden på når alt feiler?

a) Lederen
b) Medlemmene
c) Både a) og b)


