af positive følelser) hænger sammen med divergent tankevirksomhed og
kreativitet (Isen, 1993, 1999).

Øvelse 8 Hvor innovativt er dit arbejdsteam?
Hvor innovativt synes du, at dit team er, sammenlignet med andre lignende
team? Sæt en ring om det mest passende svar ved følgende opgaveområder:
Meget stabilt: Moderat innovativt: Meget innovativt:
Få ændringer Nogle ændringer Mange ændringer
indføres
indføres
indføres

At opstille arbejdsmål eller
delmål.

1

2

3

4

5

At afgøre, hvilke metoder der
skal anvendes til at nå
målene/delmålene.

1

2

3

4

5

At indføre nye procedurer eller
1
informationssystemer.

2

3

4

5

At udvikle innovative måder
at nå målene/delmålene på.

1

2

3

4

5

At indføre forandringer
i personalets jobindhold
og arbejdsmetoder.

1

2

3

4

5

Samlet pointtal
fortsat-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lad alle medlemmerne af dit team udfylde dette spørgeskema, og beregn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ fortsættes
det gennemsnitlige innovationsniveau. Hvis teamet scorer over et gennemsnit på 4, er det sandsynligt, at teammedlemmerne betragter teamet som
innovativt. En score på 3 eller derunder bør betragtes som en indikation
af, at teamet kunne være mere tilpasningsdygtigt. Dette bør dog vurderes
nøjeATi sammenhæng
3. DEL
ARBEJDE I TEmed
AM teamets arbejde. For eksempel vil det på et
atomkraftanlæg måske ikke være ekstremt kreative team, der er behov for,
hvis man altid skal følge de fastlagte standardprocedurer. Derfor er det vigtigt
at inddrage den sammenhæng, som teamet arbejder inden for, når man
analyserer spørgeskemaet. Generelt er innovationsniveauet i team dog et
vældig godt barometer for teamets funktionsdygtighed – jo bedre et team
fungerer, jo mere innovativt vil det være.

Opgavefokus eller engageret stræben efter kvalitet
I sidste kapitel så vi, hvordan „gruppetænkning“ og „procestab“ kan nedsætte effektiviteten i gruppens præstationer og beslutningsprocesser. Ligeledes kan en gruppe med et stærkt sammenhold bremse forsøg på innova© Michael
A. West. Teamwork
effektivt samarbejde.
4. udgave.
tion ved
at behandle
dem som– metoder
truendetilafvigelser
fra gruppens
normer og
Dansk Psykologisk Forlag, 2014.
praksis i stedet for at se dem som bidrag til en forbedring af kunde- eller
klientservicen. En høj grad af tryghed alene kan føre til en modvilje mod

