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pinger gætter på i samme forbindelse. Jeg vil desuden komme med eksem-
pler fra mine erfaringer fra samarbejdet med team i en lang række forskel-
lige sammenhænge og i mange forskellige lande. 

I bogen vil vi koncentrere os om at besvare spørgsmålet: „Hvad gør 
team effektive?“ på en måde, der vil vise sig praktisk anvendelig for dig, når 
du skal samarbejde i eller med team, og som vil hjælpe dig til at udvikle 
dem til fuldt funktionsdygtige team med en høj grad af både opgaverelate-
ret og social refleksivitet. 

Øvelse 1 Spørgeskema til teamrefleksivitet
Hvor effektivt fungerer dit team?

Når du skal måle niveauet af opgaverelateret og social refleksivitet i dit team, 
skal du bede alle teammedlemmer om at udfylde dette spørgeskema uden 
at tale sammen om besvarelserne. Læg pointtallene for opgaverefleksivitet 
og social refleksivitet sammen hver for sig, det vil sige, læg først alle 
teammedlemmernes point for opgavedelen sammen og herefter alle 
deres point for den sociale del. Del begge totaler med det antal personer, 
der har udfyldt spørgeskemaet. Nederst i denne tekstboks er der angivet 
nogle værdier, du kan bruge til at afgøre, om dit team scorer højt, lavt eller 
gennemsnitligt sammenlignet med andre team.

Vejledning i udfyldelse af skemaet:
Angiv, hvor præcist eller upræcist hvert enkelt udsagn beskriver dit team, ved 
at notere et tal i feltet ud for udsagnet baseret på følgende skala fra 1 til 7:

Passer  Passer 
slet ikke vældig godt
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7

(a) Opgaverefleksivitet

1. Teamet revurderer ofte sine mål. 

2. Vi diskuterer ofte, om teamet samarbejder effektivt. 

3. Teamets arbejdsmetoder diskuteres ofte. 

4. I teamet modificerer vi vores mål i lyset af ændrede
omstændigheder. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ fortsættes
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5. Teamets strategi ændres ofte. 

6. Det diskuteres ofte, hvor gode vi er til at videreformidle
oplysninger. 

7. Teamet evaluerer ofte sin tilgang til arbejdet. 

8. Vi evaluerer ofte teamets beslutningsprocesser. 

      Point i alt 

(b) Social refleksivitet

1. Teammedlemmerne støtter hinanden i vanskelige perioder. 

2. Når arbejdet er stressende, er teamet en rigtig god støtte. 

3. Konflikter ligger ikke og ulmer under overfladen i dette team. 

4. Personerne i dette team lærer ofte hinanden nye færdigheder.                          

5. Når arbejdet er stressende, så trækker vi læsset sammen 
som et team. 

6. Teammedlemmerne er altid venlige. 

7. Konflikter behandles på en konstruktiv måde i dette team. 

8. Medlemmerne af dette team får hurtigt bilagt stridigheder. 

      Point i alt 

(a) Opgaverefleksivitet (b) Social refleksivitet

Højt pointtal 42-56 42-56

Gennemsnitligt 
pointtal

34-41 34-41

Lavt pointtal   0-33  0-33
 
     

I kan diskutere som team, hvordan jeres funktionsdygtighed kan forbedres 
der, hvor den uden særlig grund virker dårlig. En sådan diskussion kan 
være det første skridt i retning af at få temaet til at reflektere mere over sine 
målsætninger, strategier, processer og sociale funktionsevne med henblik 
på at sikre, at det bliver et fuldt funktionsdygtigt team.

 fortsat-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


