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Teamarbeid MMT 270  

 

Gjermund Wollan, HiNT.  

 

Slik skal dette notatet brukes!  

 

Som tidligere avtalt kommer nå litt stoff om teamarbeid og ulike faser i slikt arbeid. Dette må 

dere alle sammen lese, helst nå før påske. Dette stoffet skal tjene tre hovedhensikter:  

 

1) Gi dere kunnskap om gruppe og teamprosesser, og utviklingsfaser i team, slik at dere selv 

kan forstå det dere gjør og i hvor langt i prosessen dere har kommet.  

 

2) Bruke dette som grunnlag for problemløsninger eller det å innhente hjelp fra fagansvarlig.  

 

3) Dere skal vise til dette stoffet i den endelige prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven vil bestå 

både av en prosessdel (første del) og en fagdel (andre del). Dette som angår team skal inn i 

prosessdelen.  

 

1. Teamarbeid som arbeidsform 

 

Et team kan defineres som en arbeidsgruppe som består av minst to personer som møtes 

ansikt til ansikt og utvikler relasjoner over tid. Det skal være felles formål og felles forståelse 

for prestasjonskrav, noe som betyr at det må eksistere visse kriterier for samarbeid og 

medlemskap. Teamarbeid er ikke noe man bare gjør som en uforpliktende lek fordi denne 

måten å jobbe på har blitt helt sentral innenfor det nye næringslivet og kreative næringer.  

 

Et team innehar som oftest to typer av kompetanse; personlig kompetanse (kunnskap og 

ferdigheter) og sosial kompetanse (evnen til å omgås andre på en god måte). Teamarbeid er 

meget velegnet når det er en sammensatt oppgave som skal løses, slik som i tilfelle 

prosjektoppgave MMT 270, der alle medlemmene på teamet trengs både faglig og sosialt for 

at resultatet skal bli bra.  
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2. Kommunikasjon  

 

Kommunikasjon er vesentlig for å etablere og utvikle et team. Med kommunikasjon forstås 

det å utveksle meninger, oppfatninger, tanker og følelser som skjer mellom mennesker.    

Organisasjonsforskeren Lotte Darsø (2001), (inspirert av bl.a. Hewes 1996, Bormann 1996) 

viser dette på følgende måte:  

 

Kollektiv monolog:  

 

 

 

En kollektiv monolog er preget av at den enkelte deltaker i et team ofte lanserer lite 

gjennomtenkte innspill, endrer tema raskt – uten naturlig overgang fra det ene til det andre, er 

en dårlig lytter samt oppnår svak kontakt med de andre i teamet. På denne måten forblir 

kunnskapen i den enkeltes hode, uten å forløses i gruppen. Den kollektive monologen, slik 

skissen viser, er derfor dårlig egnet til gode, konstruktive teamprosesser.  

 

Ekte kommunikasjon:  
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I en teamprosess preget av ekte kommunikasjon deler man kunnskap, man holder seg til avtalt 

og valgt emne, man lytter aktivt og bygger på det som andre har sagt og man er fokusert og 

konsentrert. En slik tilstand sier noe om at gruppeprosessen har begynt å fungere.  

 

Motsetningsfylt dialog: 

 

 

 

 

Man skulle tro at en slik, motsetningsfylt dialog ikke er bra for gode teamprosesser, men slik 

trenger det ikke å være. Hvorfor? Jo, fordi uenighet og sterk argumentasjon kan ses på som en 

produktiv nødvendighet for å komme videre, spesielt hvis teamprosessene har vart en stund 

og det er utviklet en tillitsfull atmosfære på teamet. Det er ikke slik at man bør bestrebe seg på 

å skape motsetninger, men av og til se på motsetninger som produktive, med mulige 

innovative aspekter.  

 

Det er viktig i alle teamprosesser å prøve å oppnå ekte kommunikasjon, og heller ikke få 

panikk hvis dialogen skulle bli preget av visse motsetninger. Det er den første modellen, den 

kollektive monolog, som utgjør den reelle faren for de gruppeprosessenen dere nå er inne i.   

 

3. Beslutninger 

 

Det er mange ting som påvirker beslutningsprosesser i teamarbeid; for eksempel valg av tema, 

eller størrelse på teamet kan gjøre at noen faller utenfor og ikke får tilgang på samme 

informasjon som grunnlag for beslutninger, forskjell i status, der de mer høyere kompetanse 

kan overkjøre de med noe lavere kompetanse, tidspress osv. Det er derfor viktig at leder av 

teamet styrer prosessen slik at alle slipper til, og at det utvikles en god dialog på teamet. 

Beslutninger kan gjøres på ulike måter; noen ganger kan flertallsbeslutninger være en god 
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demokratisk løsning. I slike tilfeller må man først sikre seg at alle har blitt hørt. Andre ganger 

kan kompromissbeslutninger være fornuftige, dvs. at alle må gi og ta noe gjennom 

forhandlinger. Her må man passe på slik at man ikke ender opp med mindre interessante 

mellomløsninger for teamets medlemmer. Konsensusbeslutninger innebærer at alle føler de 

har vært delaktige i beslutningene. Ofte krever konsensusbeslutninger at ting utvikles over tid 

og at alle har vært delaktige i beslutningene.  

 

4. Gruppetenkning 

 

Et sentralt fenomen når team fatter beslutninger, er gruppetenkning. Man må passe seg for 

overdreven tro på egen kompetanse og dømmekraft, ha et åpent sinn overfor andres 

oppfatninger og innspill. Gruppetenkning oppstår lett når teamet blir mer opptatt av å være 

enige og skape harmoni, enn å åpne seg opp for nye ideer. Det er viktig at teamet tør å la 

andre kommentere det som foregår, både internt i gruppen og av for eksempel eksterne, 

faglærere etc. Man må aldri være redd for konstruktiv kritikk!  

 

5. Ledelse 

 

Ledelse i denne sammenheng handler om å veilede andre, gjennom å styre, koordinere, støtte 

og motivere til innsats. Lederen i teamet må både ha et øye for relasjonene, dvs. det å utvikle 

gruppa som godt sosialt fellesskap og oppgavene, dvs. gjøre de grep som kreves for å nå det 

faglige målet. Det er ikke slik at det å lede handler om det å være autoritær, men om få fram 

det beste i gruppa. I vår prosess med prosjektoppgavene i MMT 270 er teamene blitt 

oppfordret til å ha en leder, men som studenter avgjør dere selv om dere trenger et slikt 

lederskap eller ikke. Noen team synes faktisk det kan fungere godt uten en dedikert leder, 

eller å la visse oppgaver gå på rundgang. 

 

6. Konflikt og samarbeid 

 

Konflikt i en gruppe eller på et team trenger ikke bare være negativt. Spesielt hvis det både 

oppnås både høy grad av samarbeid og høy grad av konflikt (Jf. den motsetningsfylte dialogen 

i figuren foran). Derimot kan konflikt bli et problem for teamet hvis store konflikter fører til 

lite samarbeid og liten dynamikk i gruppa. Det å utvikle de sosiale relasjonene og skape tillit 
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innad i gruppa, kan bidra til å dempe de uheldige sidene ved konflikt. Man må rett og slett 

synes at teammedlemmenes intensjoner er de beste og se på den enkeltes eventuelle spesielle 

atferdstrekk som artige, og som et ledd i det å bli kjent med hverandre. Noen vil alltid være 

mer ”klovn” enn andre, uten at dette må ses på som noe negativt. Noen vil være stille, men 

reflektert, også dette kan være positivt. Dere er jo forskjellige og nettopp dette mangfoldet 

trenger teamet! Skulle det allikevel oppstå grunnleggende konflikt og samarbeidsproblemer 

på teamet, og man ikke klarer å løse dette selv, må fagansvarlig koples inn så tidlig som 

mulig. 

 

7. Teamets ulike utviklingsfaser 

 

Et team er langt i fra noe statisk fenomen, og endrer seg etter hvert som teamet lærer og 

utvikler seg. En spennende modell som prøver å fange opp et teams utviklingsprosess er 

fasemodellen til Tuckman & Jensen (1977). Den er spesielt velegnet til å se på utviklingen 

innenfor studentteam. 

 

Nedenfor presenteres ulike faser i en teamsyklus. Merk dere at det er ingen automatikk i at 

man glir lett fra den ene fasen til den andre. For det første kan faglige eller sosiale 

utfordringer bidra til at ting stopper opp eller forskyvninger i tidsbruken kan gjøre at man må 

gå et steg tilbake. For det andre er det heller ikke sikkert man når helt fram til den siste 

utviklingsfasen.  

 

De ulike fasene er slik:  

 

Forming:  

 

Dette er fasen som markerer overgang fra individ til gruppe. Her etableres teamet og de ulike 

personene blir kjent med hverandre. Ambivalente forventninger og usikkerhet rundt sin egen 

rolle preger teammedlemmene i denne etableringsfasen.. Dette kan gi seg utslag i overdreven 

høflighet mellom medlemmene og en avventende stemning. I denne fasen er det viktig at 

teamet søker råd fra fagansvarlig, hvis noe skulle være uklart. I denne fasen begynner 

diskusjonene om hva som skal bli prosjektet, avgrensing avprosjektet, avklare forventninger 

til hverandre osv.  
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Storming: 

 

Storming er den andre fasen et team kan gå igjennom, og den preges ofte av følelsesmessig 

engasjement. Nå vurderer medlemmene sin rolle og posisjon i teamet opp mot hverandre og 

har behov for å markere seg litt. De enkelte teammedlemmenes verdier og standpunkter blir 

kartlagt, og spenninger og eventuelle konflikter kan oppstå. Uklarhet knyttet til roller, mål og 

oppgavens omfang kan føre til at medlemmene blir usikre, defensive og begynner å skylde på 

hverandre for tingenes tilstand. Frustrasjon kan også rettes mot faget og fagansvarlig sin rolle 

og veiledning. Konfliktnivået kan bidra til at undergrupper bryter ut. Uansett er det viktig i 

denne fasen og ta opp misnøye i selve gruppa. Hvis man ikke løser problemene der, ta 

umiddelbart kontakt med fagansvarlig – hvis det hindrer videre framdrift.  Hvis stormingfasen 

går som den skal, bør man nå ha kommet i gang med bruk av tankekart og andre kreative 

teknikker for arbeidet. Kompetansen på gruppa bør også være kartlagt.  

 

Norming: 

 

Denne fasen kjennetegnes av teamtilhørighet. Forholdet mellom medlemmene er mer fast lagt 

og en enhetsfølelse begynner å ta form. Eventuelle konflikter har for det meste blitt løst, og 

enigheten er så sterk at eventuelle konflikter blir glattet over. Dette er en fase hvor 

gruppeidentiteten har blitt forsterket og hvor de ulike medlemmene sine bidrag i teamet 

anerkjennes og åpenhet rår. Denne fasen er også preget av at medlemmene har begynt å 

kjenne hverandre og kanskje har nye vennskapsrelasjoner oppstått. Normingsfasen er derfor 

en fase med sosial og faglig ro, man vet stort sett hvor man skal og hva man skal gjøre.  

 

Performing: 

 

Dette er den fjerde og siste fasen i teamarbeidet. Den kjennetegnes av åpen og ærlig 

kommunikasjon, følelse av trygghet, tilfredshet og til dels høy sjøltillit. Det er nå i 

performingsfasen at teamet virkelig engasjerer seg og begynner å prestere resultater. Nå stoler 

medlemmene på hverandre og man er ikke redd for uenigheter. Uenighetene er nå som oftest 

saksbaserte. Det er ikke lenger så farlig å hive seg ut i diskusjonene. Det er nå den egentlige 

problemløsningen og det egentlige samarbeidet viser seg.  I denne fasen produseres resultater.  
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