Utvärdering av hur gruppens kommunikation och
samarbete fungerar
Instruktioner

1. Bestäm hur många gånger om året ni ska genomföra
utvärderingen. Förslagsvis 4 gånger per år. Är ni inne i
en fas när samarbetet är knackigt kan ni genomföra det
en gång i månaden.
2. Rita en skala på ett papper (A3 eller
blädderblockspapper)
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Samarbetet/kommunikationen

Samarbetet/kommunikationen

i gruppen är mycket dåligt

i gruppen är mycket bra

3. Låt alla i gruppen skriva sina initialer på skalan för att markera hur de upplever samarbetet
och kommunikationen just nu.
4. Skriv rubriken ”Detta funkar bra” på ett blädderblockspapper. Låt alla komma med exempel på
situationer, händelser där samarbetet fungerat bra sedan förra utvärderingen. Ju mer konkreta
ni kan vara ju bättre är det (ex ”När du kom till mig i förra veckan och frågade om hjälp”).
5. Skriv rubriken ”Ett litet steg”. Låt alla komma med konkreta exempel på vad ni kan göra eller
tänka på för att gå ett litet steg åt höger på skalan. Samtala även kring de tänkbara positiva
effekter varje litet steg kan leda till.
Första gångerna man genomför utvärderingen kan det kännas ovant att diskutera samarbete så
öppet. Ha tålamod. Efter hand kommer det att bli en positiv aktivitet som innebär att vi öppet pratar om
sådant som är bra och hur vi ska göra för att bli ännu bättre.
Akta er för att hamna i diskussioner om varför samarbetet inte fungerar och vems fel det är.
Innan man börjar med utvärderingarna kan det vara bra att gemensamt diskutera vad som
kännetecknar bra samarbete och kommunikation. Låt alla i gruppen skriva ner vad de tycker på post-it
lappar. Sätt upp på väggen. Ta gemensamt fram ca 5 punkter som ni alla tycker är viktiga för att få
framgång. Skriv ner punkterna och sätt upp i fikarummet eller på annan lämplig plats.
Lycka till!

