Teamkompasset – forslag til øvelse i en gruppe
Individuel refleksion (10 min.)
I et skema over Teamkompasset (A4-format) skriver du dit navn med grøn farve ved de 3
teamroller, man erfaringsmæssigt har præference for med din bedst passende typekode.
•
•

•
•

Kan du genkende disse roller hos dig selv i din hverdag?
o Hvordan og hvor kommer de til udtryk?
Er der andre roller, du udfører?
o Hvis ja – skriv dit navn ved disse med en blå farve.
o Hvordan og hvor kommer de til udtryk?
Har du det godt med de roller, du udfører i de teams, du indgår i?
Er der roller, du har lyst til – eller er nødt til – at udvikle?
o Hvis ja – skriv dit navn ved disse med rød farve.
o Hvad skal der til, for at det kan lykkes?

Opgave i gruppen (tiden aftales inden start)
I et skema over Teamkompasset (gerne A3-format eller større) skriver I nu alle sammen jeres
navn med grøn farve ved de 3 teamroller, som I teoretisk set har præference for.
Dialog i gruppen ud fra følgende spørgsmål
•

Påtager I jer de roller, som I ifølge Teamkompasset har præference for?
o Hvad mener den enkelte?
o Hvad mener gruppen om de andre?
o Hvad har en evt. observatør (leder, konsulent, supervisor …) set?
Marker jeres navne ved de roller, som I kan genkende, med en blå understregning.

•

Hvilke teamroller udfører I også?
o Hvad mener du selv?
o Hvad mener gruppen?
o Hvad har en evt. observatøren set?
Skriv jeres navne ind i de roller, som I kan blive enige om, med blå farve.

•
•
•

Er der teamroller, der ikke er repræsenteret?
Er der teamroller, der er stærkt repræsenteret?
Er der teamroller, hvor der kun er en enkelt aktør?
o Hvilken betydning har det – eller kan det få – for gruppens samarbejde?

•

Hvilke teamroller skal udfyldes eller styrkes fremover?
o Skriv evt. navne med rød farve på de gruppemedlemmer, der vil påtage sig
dem.
o Hvad skal der til, for at det kan ske?
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