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Teamutvikling
- og bakgrunnen for denne lille boken

Vi mennesker er sosiale dyr. Vi ser på oss selv i relasjon til andre hele tiden, 

og i alle sammenhenger. Vi har roller, vi får roller og vi posisjonerer oss. 

For urmennesket var det å oppdage farer fra rovdyr og andre mennesker 

livsviktig. I tillegg var det livsviktig å innordne seg på rett plass i sin gruppe. 

Dessverre har ikke hjernen vår endret seg vesentlig på dette området selv 

om omgivelsene er helt endret. Derfor er det ikke uvanlig å oppleve redsel 

og stress i samarbeid med andre, selv om vi helt rasjonelt vet at vi ikke er 

truet på livet. Det er fremdeles like viktig å være en del av flokken, og slik 

urmenneskene sammen felte mammuter og store rovdyr kan vi også 

samarbeide for å overvinne utfordringer og sanke de store gevinstene 

sammen. 

Teamutvikling er en kunst, men sjelden blir den behandlet som det. Å få 

folk til å dra i lag krever blant annet struktur, gjensidig tillit og 

gjennomføringsvilje. Å dra på rafting eller julebord kan være hyggelig, men 

det er ikke dette som gjør at teamet funger godt i hverdagen. Skal dere 

lykkes som et team på jobb må teamutviklingen være direkte relatert til det 

dere jobber med. Teamutvikling er heller ikke noe som skjer ved oppstart 

etter sommerferien eller etter juleferien. Solid teamutvikling er en 

kontinuerlig prosess og en del av arbeidshverdagen. 

I denne e-boken får du 5 konkrete teamutviklingsmetoder som garantert vil 

hjelpe dere til å bli et bedre team. Lykke til med ditt team!

http://www.linkedin.com/in/pervestli
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Viktigheten av 
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Viktigheten av teamutvikling
Få alle til å forstå viktigheten!

Alle mennesker har behov for å bli sett. I arbeidslivet vises dette gjennom 

vårt ønske om oppmerksomhet og anerkjennelse fra kollegaer og ledere. En 

vinn-vinn situasjon skapes i de øyeblikkene man lykkes sammen med andre, 

for da ser vi hverandres bidrag. For din organisasjon er slik samskaping gull 

verdt både økonomisk og trivselsmessig. Bruker vi egentlig nok tid og 

ressurser på å skape gode team?

Jeg pleier å eksemplifisere verdien av godt samarbeid gjennom å omforme 

dette til et regnestykke av relasjoner. La oss ta utgangspunkt i at to personer 

som jobber hver for seg leverer to dagsverk per dag. Dersom de jobber 

godt sammen, hjelper hverandre, lærer av hverandre og utfordrer hverandre 

så kan et slikt samarbeid skape mer enn to dagsverk. Et skikkelig godt 

samarbeid mellom to personer kan i noen situasjoner skape opptil tre 

dagsverk i forhold til normal produktivitet, og ikke minst skape økt trivsel 

og tillit mellom de to.

I det motsatte eksempelet, hvor to personer som jobber sammen ikke klarer 

å samarbeide, øker ikke produktiviteten. I slike situasjoner kan 

produksjonen til de to falle helt ned til ett dagsverk tilsammen. Hvor 

konfliktnivået er stort, og personer misliker hverandre og jobben, kan man 

oppleve at det ikke leveres noe produktivitet i det hele tatt. Alvorlige 

konflikter kan rett og slett gjøre at man motarbeider hverandres arbeid. 

Slike konflikter påvirker ofte også de kollegaer som ikke er direkte involvert 

i konflikten.

http://www.linkedin.com/in/pervestli


Viktigheten av teamutvikling
Få alle til å forstå viktigheten!

Hva kan dere gjøre?

Målet med denne øvelsen: Få teamet til å se verdien av godt teamarbeid.

Her er verdien av å jobbe godt i en relasjon satt opp som regnestykke:

1 person + 1 person = 0 dagsverk. Høyt konfliktnivå

1+1=1 dagsverk. Dårlig samarbeid.

1+1=2 dagsverk. Normalsituasjon

1+1=3-> dagsverk. Godt samarbeid.

Sett opp dette regnestykket på en stor flippover, og forklar logikken i regnestykket.

Be så alle, hver for seg, tenke igjennom en god og en dårlig arbeidsrelasjon de har hatt 

eller har. Spør hvordan regnestykkene ser ut i de enkelte tilfellene. Deltagerne må ikke 

nevne navn eller gi tilkjenne relasjonene de snakker om. Dette er en individuell 

refleksjonsoppgave. 

Disse "regnestykkene" ser kun på relasjoner mellom to personer. Dersom vi ser på 

hele team blir effekten av gode samarbeid enda større.

Avhengig av antall relasjoner vil dagsverkregnestykke kunne se slik ut:

3 personer i teamet er lik 6 relasjoner. Dette skaper et sted fra 0-18 dagsverk per dag 

avhengig av hvor dårlig eller godt personene jobber med hverandre.

5 personer i teamet = 20 relasjoner, skaper fra 0-60 dagsverk.

8 personer i teamet = 56 relasjoner, skaper fra 0-168 dagsverk.

Ta en samtale i teamet om hvordan dere tror regnestykket ville sett ut hos dere. Har 

dere mer å hente? Hva kan gjøres?

http://www.linkedin.com/in/pervestli
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TEAMUTVIKLING SOM KOMPETANSE

PRAT OM TEAMARBEID SOM EN KOMPETANSE

.

Gjennom oppveksten lærer vi oss mange kompetanser. Vi lærer oss å regne 

og skrive, og de fleste tar en utdannelse. Det meste av det vi lærer gjennom 

utdannelse er rettet mot at oppgaver skal løses på egen hånd. Arbeidslivets 

oppgaveløsning derimot skjer sjeldnere og sjeldnere på egenhånd. Å 

samarbeide godt krever kunnskap og forståelse. Derfor er teamarbeid en 

viktig kompetanse på lik linje med formelle kunnskaper. Problemet er at det 

ikke blir omtalt som kompetanse, og folk blir sjelden vurdert ut ifra hvor 

gode de er til å samarbeide. 

For et team vil følgende kompetanser være viktig:

- Evne til å bygge tillit

- Evne til å lytte til hverandre

- Evne til å gi tilbakemeldinger

- Evne til å se andres perspektiver

- Evne til å jobbe i endring

http://www.linkedin.com/in/pervestli


TEAMUTVIKLING SOM KOMPETANSE

PRAT OM TEAMARBEID SOM EN KOMPETANSE

.
Hva kan dere gjøre?

Målet med denne øvelsen: 

Øvelsen er todelt. For det første er dette en bevisstgjøringsprosess for å se viktigheten 

av de kompetansene, og kompleksiteten, som finnes i teamarbeid. Det andre målet er å 

se hvor dere som team kan bli bedre, og på hvilke områder dere er gode. 

For å få frem hvilke kompetanser som påvirker et teamarbeid, foreslår jeg følgende: 

Ha en samtale i teamet om de nevnte kompetanseområdene. Gi poeng på de enkelte 

temaene fra 1-10(10 toppscore). Ha en samtale om hva dere er gode på og hva dere 

kan bli bedre på.

Eventuelt eller i tillegg til denne oppgaven kan dere svare på disse spørsmålene.

Oppgaverelaterte teamkompetanser:

- Er dere flinke til å sette tydelige og målbare mål som generer forpliktelse hos alle 

deltagerne i teamet?

- Har dere klare prosesser for hvordan dere gjør beslutninger?

- Vet teamet hvordan dere har effektive møter som blir produktive?

Relasjonsrelaterte teamkompetanser:

- Vet dere hvordan dere skal bygge gjensidig tillit til hverandre? Hvordan blir dere 

bedre på dette?

- Hvordan er kommunikasjonen i teamet. Deler dere informasjon, er det rom for å 

uttrykke både negative og positive følelser, gis det feedback?

- Er teammedlemmene villig til å ta sjansen på å legge frem innovative idéer som vil 

videreutvikle teamet?

http://www.linkedin.com/in/pervestli
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HVEM ER DER?
HVILKET TEAM SKAL DERE VÆRE?

God kommunikasjon og samhandling oppstår når man har en felles 

forståelse av oppdraget. Uten denne forståelsen vil dere oppleve at dere 

både prater om de oppgavene som skal løses, ut i fra den enkeltes 

perspektiv, samtidig som alle prøver å få de andre til å innordne seg sitt eget 

perspektiv. 

Det er dessverre ikke nok at dere prater sammen om hva som er oppdraget. 

Dette er en god og nødvendig start, men skal dere bli riktig gode må dere 

finne ut av hvordan dere skal jobbe sammen som team. 

Dette kan dere gjøre gjennom to spørsmål:

- Hva skal teamet skape?

- Hvordan skal teamet jobbe?

http://www.linkedin.com/in/pervestli


HVEM ER DERE?
HVILKET TEAM SKAL DERE VÆRE?

Hva skal dere skape?

Ved å bli bevisst på hvordan type team dere er og bør være vil det blir lettere å svare 

på spørsmålet om hva det er dere sammen skal skape. For å få klarhet i dette er det 

hensiktsmessig å dele dette inn i tre typer team: beslutningsteam, oppgaveteam og 

selvstyrte team.

Beslutningsteam er team som møtes for å definer mål, sette en strategi, fordele 

oppgaver, allokere ressurser, behandle budsjetter, følge opp regnskap og lignende. 

Ledergrupper vil som oftest fungere som et beslutningsteam.

Oppgaveteam løser oppgaver som har et forhåndsdefinert mål. Dette betyr 

nødvendigvis ikke at valgene som gjøres er noe lettere enn i andre team. Det er viktig 

at også oppgaveteam er gode på samarbeid som gir gode løsninger, ettersom 

oppgavene kan være meget komplekse. For eksempel vil et team som gjør kirurgiske 

operasjoner defineres som oppgaveteam.

Selvstyrte team skiller seg fra de to andre ved at den enkelte har stor grad av 

autonomi. Disse teamene kan operere helt uten formell leder eller med en leder som 

fungerer som en fasilitator. Lederens oppgaver er ofte å ivareta gruppens interesser og 

kontakter utad. Hvordan teamet arbeider for å oppnå målsetninger avgjøres av teamet 

selv. I selvstyrte team forekommer det at teamlederollen rulleres. Fordelen med 

denne type team er at de lettere kan ta raske beslutninger og autonomien gir sterkt 

eierskap til arbeide og resultatene hos teamdeltagerne. Denne type team kan 

forekomme i ekspertgrupper eller i prosesser hvor målet ikke er tydelig avklart i 

forkant.

http://www.linkedin.com/in/pervestli


HVEM ER DERE?
HVILKET TEAM SKAL DERE VÆRE?

Hvordan skal dere jobbe?

Hvor tett er det hensiktsmessig at dere jobber? Skal dere «spille ball» hele tiden eller skal dere prate 

sammen, for så å løse oppgaver individuelt? Det kan være hensiktsmessig å dele teamavhengighet 

og behovet for teamarbeid inn i tre.

Modulær teamavhengighet.

Her er det sjelden behov for å samarbeide tett. Som oftest gjør enkelte i teamet sitt arbeid og 

leverer dette som en del av den totale summen av arbeidsplassens leveranse. Teamarbeidet består i 

å gjøre avklaringer rundt mål og oppgaver, slik at flere ikke levere på samme oppgaver og slik at 

man kan se at man totalt sett er på rett vei. Forskere og regnskapsførere er eksempler på personer 

som jobber i modulær teamavhengighet. De jobber mest selvstendig, men må forholde seg til og 

kalibrere sin egen forståelse med resten av teamet ofte. Den individuelle oppgaveløsningen blir en 

del av teamets totale leveranse.

Sekvensiell teamavhengighet

Denne type teamarbeid skiller seg fra modulær teamavhengighet ved at den enkelte er avhengig av 

at en annen gjør sin del av jobben før en selv kan sette i gang. For eksempel vil man i 

byggeprosjekter være avhengig av at noen han ryddet en tomt før man kan begynne å bygge på 

den. Vi er her avhengig av hverandres innsats for at progresjonen i arbeidet skal være effektivt. 

Planlegging og informasjon om progresjon er viktig del av dette teamarbeidet. All type prosjekt-

og prosessbasert arbeid vil ha elementer av sekvensiell teamavhengighet.

Gjensidig teamavhengighet

Denne type team jobber sammen for å produsere eller løse noe, hvor enten flere typer 

kompetanser eller flere personers vurderinger bør være tilstede samtidig under arbeidsprosessen. 

Tanken her er at flere hoder sammen skaper bedre beslutninger, og risikoen for å overse mulig 

problemer minimeres.

Lederteam og kreative team vil i stor grad jobbe på denne måten. Jazzmusikere som improviserer 

er kanskje det aller beste eksemplet på dette, ettersom de lytter til hverandre og bygger videre på 

dette i det de selv spiller.

http://www.linkedin.com/in/pervestli


HVEM ER DERE?
HVILKET TEAM SKAL DERE VÆRE?

Folk har forskjellige forventinger til hva deres team skal være. Derfor er det 

hensiktsmessig å avklare hvilket type team dere bør være ut i fra arbeidet dere 

skal levere. Dette vil gjøre at forventingene til den enkelte blir mer realistiske og 

lettere å imøtekomme. En felles oppfatning gjør det også lettere å sammen 

levere gode resultater. Husk at dere kan veksle mellom de forskjellige 

teamtilnærmingene ut ifra hva dere skal gjøre eller skape.

Hva kan dere gjøre?

Målet med øvelsen: Klargjøre hvilken form for team dere er, og i hvilke typer 

situasjoner dere fraviker fra det teamet dere er til daglig. 

Diskuter i gruppen følgende spørsmål: 

- Hvordan jobber dere sammen per i dag, hvordan team bør dere være 

fremover? (jmf. beslutning-, selvstyrt- eller oppgaveteam)

- Hvilken form for teamarbeid har dere, og hvilken form for teamarbeid bør 

dere ha? (jmf. modulær-, sekvensiell- eller gjensidig teamavhengighet)

- I hvilke situasjoner kan det være hensiktsmessig at dere endre 

teamtilnærming?Kan dere sammen svare på disse tre spørsmålene vil dere 

unngå mye potensiell frustrasjon og skape bedre samhandling og resultater.

Mer om dette:

Kilde: Team Building: Proven strategies. Dyer et al. (2013)

Hvorfor er felles formål viktig for et team?

http://www.linkedin.com/in/pervestli
http://teamogledelse.no/2016/11/24/hvorfor-er-felles-formal-viktig-for-et-team/
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INNSATS
FREMHEV INNSATS FRAMFOR RESULTATER

Et godt resultat kan på kort sikt oppnås med flaks. Team som oppnår 

resultater i dag, er ikke garantert å få resultater i fremtiden. På lang sikt 

krever resultater alltid stor innsats. 

Gir du de som oppnår resultater mye positiv oppmerksomhet, vil 

teammedlemmene etterhvert løpe etter de lette resultatene. Ofte er det også 

slik at noen i teamet jobber med ting som gir synlige resultater, mens andre 

jobber med mer rutinepregede oppgaver hvor det å holde ting i gang med 

en forutbestemt kvalitet er det viktige. De som leverer «nye» resultater får 

oppmerksomhet, de som «bare» gjør jobben sin får lite oppmerksomhet. 

Dette er urettferdig, sier lite om hva som legges ned av energi i arbeidet, og 

det er demotiverende for mange. 

En annen utfordring med for mye resultatfokus er at dere kan bli reddere 

for ikke levere resultater og for å gjøre feil. Konsekvensen av dette kan bli 

at vi blir defensive og kun går for de trygge løsningene. Vi kan risikere at de 

gode spenstige nyskapende idéene ikke kommer frem fordi vi blir for redde 

for å ikke levere jevnlige resultater. Vi må ha et miljø hvor risikoen for å 

gjøre en feil ikke føles truende for den enkelte. Har dere ingen som prøver 

noe nytt, skaper dere heller ikke noe nytt. 

http://www.linkedin.com/in/pervestli


INNSATS
FREMHEV INNSATS FRAMFOR RESULTATER

Hva kan dere gjøre?

Formålet med øvelsen: Synliggjøre innsats og få frem lærdom gjennom 

evaluering. 

Evaluer arbeidet til teamet både summativt og generativt. 

I en summativ evaluering summerer dere opp hva dere har fått til i forhold 

til planen dere har lagt.

I en generativ evaluering ser dere på hvordan dere har jobbet med de 

forskjellige utfordringene i perioden dere evaluerer. Dette for å se hva dere 

har lært av dette.

I videoen nedenfor får du en instruksjon i hvordan dette kan gjøres: 

https://teamogledelse.no/2017/08/15/generativ-evaluering/

Her er en instruks om hvordan du kan gjennomføre en generativ 

evaluering:

https://teamogledelse.files.wordpress.com/2017/08/instruks-generativ-

evaluering.pdf

https://teamogledelse.no/2017/08/15/generativ-evaluering/
https://teamogledelse.files.wordpress.com/2017/08/instruks-generativ-evaluering.pdf
http://www.linkedin.com/in/pervestli
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GODE KONFLIKTER
SKILL MELLOM SAK- OG PERSONKONFLIKTER

Dere kan ikke bli et for snilt team, dere må ha sakskonfliktene. 

Team hvor man ikke kan ha heftige diskusjoner er dumsnille team. De gjør 

seg selv en bjørnetjeneste. Dette skjer fordi mange oppfatter fravær av 

enhver form for konflikt som et tegn på at teamet er bra og harmonisk. 

Dette er bare sludder. Derfor kaller jeg det dumsnille team. Sannheten er at 

team kan ha heftig diskusjoner så lenge det er saksdiskusjoner. Min 

opplevelse er at det er altfor mange som ikke vet forskjellen på en 

sakskonflikt og en personkonflikt. Eller de vet det i teorien, men er ikke 

vant til å skille dette i det praktiske arbeidslivet. Mange er oppdratt med at 

man ikke skal krangle, og at dette uansett tema ikke er akseptert. Det kan 

derfor være veldig vanskelig å få til skille mellom sak- og personkonflikter i 

praksis. 

Det er i de gode sakskonfliktene team kommer frem til de beste idéene og 

man får tatt tak i de vanskelige oppgavene. 

http://www.linkedin.com/in/pervestli


GODE KONFLIKTER
SKILL MELLOM SAK- OG PERSONKONFLIKTER

Hva kan dere gjøre?

Målet med øvelsen: Bli bedre til å skille saks- og personkonflikter. Legge til 

rette for gode fremoverlente diskusjoner.

Snakk om hva personkonflikt og hva sakskonflikt er for den enkelte i gruppen. 

Hva er greit å si og ikke si i en opphetet diskusjon? Hvordan skal vi sikre oss at 

også de som ikke er så drevene i diskusjoner også blir hørt? Lag eventuelt 

spilleregler som sier noe om hva som er greit å si og ikke. 

Ikke aksepter umiddelbar enighet. De gangene dere kommer raskt frem til 

enighet, stop opp og spør en eller flere av disse spørsmålene:

- Har vi sett saken fra alle mulige innfallsvinkler?

- Hva ville våre konkurrenter gjort/tenk annerledes i denne saken?

- Hvilke konsekvenser har vår beslutning for andre utenom dette rommet?

- Hvordan vil beslutningen mottas av de som blir berørt av den?

Alternativt kan dere:

La en ha rollen som «djevelens advokat». Denne deltageren kommer med 

alle mulige tenkelige motargumenter. Det som ofte skjer er at det kommer opp 

nyanser dere ikke har tenkt på. Dette forhindrer også forhastede avgjørelser. 

Bli bevisste på hvem som snakker først. Mange ledere har en ubevisst 

tendens til å si sin mening først. Dette kan forhindre andre i å legge frem 

100% oppriktig hva de mener. Dersom du er leder, la være å uttal deg først. Gi 

heller ordet til de som kanskje kobler ut når debatten tar av. 

http://www.linkedin.com/in/pervestli


Har du spørsmål eller ønsker dere hjelp til å utvikle 

deres team?

Ta kontakt på 41930497 eller per@teamogledelse.no

For flere tips om teamutvikling kan du besøke 

www.teamogledelse.no her kan du også melde deg på 

nyhetsbrevet. 

Håper du har glede av denne lille boken. 

Lykke til med teamarbeidet!

Mer om team

Trenger dere å utvikle deres team?

mailto:per@teamogledelse.no
http://www.teamogledelse.no/
https://teamogledelse.no/teamutvikling
http://www.linkedin.com/in/pervestli

