
Syfte: Att diagnostisera gruppens 
utvecklingsbehov.

Tid: cirka 1 timme

Det här behöver ni:
• Checklista: Var står vi nu som grupp?
• Pennor

Delar

 5 minuter
Start – hälsa välkomna
Vad ska vi göra?
För att skapa en gemensam bild av vad vi behöver ta 
tag i för att utvecklas som grupp ska vi fylla i en check-
lista: Var står vi nu? Checklistan hjälper oss diagnosti-
sera vårt utvecklingsbehov som grupp. Med utgångs-
punkt från resultatet ska vi sedan tillsammans besluta 
oss för vilket byggblock i Huset vi ska starta med.

Ramar för arbetet.

 20 minuter
Individuellt
Dela ut checklistan och gå igenom instruktio-
nerna noga. Be därefter gruppmedlemmarna att 
svara på de 36 olika påståendena individuellt 
samt fylla i sina delpoäng och totalpoäng. Be 
dem även markera delpoängen på staplarna. 
Hjälp dem som ser osäkra ut på hur de ska göra.

 35 minuter
Gruppen
Hjälp gruppen räkna ihop gruppmedlemmarnas 
poäng för varje block. Dividera sedan summan 
med antalet gruppmedlemmar för att få fram 
gruppens genomsnittliga poäng för varje bygg-
block. Be dem föra in resultatet på staplarna i 
checklistan.

Be därefter varje gruppmedlem att jämföra sin 
poängnivå med gruppens genomsnittliga poäng. 

Med utgångspunkt i de individuella resultaten 
jämfört med gruppens resultat, gå laget runt och 
diskutera: Vilket byggblock är lämpligt att 
starta med för att möta gruppens behov? Fatta 
därefter beslut och börja planera för arbetet med 
att utveckla gruppen med hjälp av Huset.

CHECKLISTA:

Var står vi nu 
som grupp?
INSTRUKTIONER TILL HANDLEDAREN
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Använd följande riktlinjer:
•  Koncentrera dig på ett påstående i taget och 

svara på vad du tycker som gruppmedlem.
•  Ge gruppen poäng genom att sätta ett kryss i 

någon av de fem kolumnerna.
•  Räkna ner din samlade poäng för varje 

område.
•  Markera din poängnivå för varje område på 

vardera stapeln på sidan 58.

5 – i mycket hög grad, mycket positivt, 
mycket bra.
Sätt fem om du anser att gruppen fungerar långt 
mycket bättre än andra grupper du känner till.

4 – i hög grad, positivt, bra.
Sätt fyra om du anser att gruppen fungerar 
bättre än andra grupper du känner till.

3 – genomsnittligt, lagom, neutralt.
Sätt tre om du anser att gruppen fungerar som 
de flesta andra grupper.

2 – i låg grad, dåligt, negativt.
Sätt två om du anser att gruppen inte fungerar 
som den borde, vilket är otillfredsställande.

1 – står för i mycket låg grad, mycket dåligt, 
mycket negativt.
Sätt ett om du anser att gruppens sätt att fung-
era är mycket otillfredsställande och helt 
oacceptabelt.

Fyll i checklistan för att diagnostisera 
gruppens utvecklingsbehov.

1. Uppdrag och riktning – min bedömning 

Gruppens uppdrag är tydligt för alla.

Alla är medvetna om gruppens övergripande syfte.

Gruppen har överenskomna tydliga mål.

Företagets vision är ledstjärnan för gruppens arbete.

1 2 3 4 5

Delsumma:

Delsumma:

1 2 3 4 52. Engagemang – min bedömning

Vi är helhjärtat engagerade medarbetare.

Alla tar initiativ till att förbättra och utveckla 
verksamheten.

Alla är involverade i gruppens utveckling som grupp.

Alla ställer upp och gör en extra insats när det 
behövs.
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Delsumma:

Delsumma:

Delsumma:

Delsumma:

1 2 3 4 55. Åtagande – min bedömning

Ord och handling hänger ihop i vår grupp.

När vi åtar oss något »ror vi båten i hamn«.

Vi gör tydliga åtaganden när det behövs för att inget 
ska falla mellan stolarna.

Vi har tydliga och klara individuella åtaganden i 
gruppen.

1 2 3 4 54. Arbetsformer – min bedömning

Vi har tydliga överenskomna arbetsformer.

Vi har tydliga överenskomna rutiner.

Vi uppdaterar våra arbetsformer och rutiner när  
det behövs.

Vi har de arbetsformer och rutiner vi behöver.

1 2 3 4 53. Lära känna – min bedömning

Vi känner varandra väl både som arbetskamrater och 
människor.

Vi för en öppen och ärlig dialog som bygger på tillit.

Vi är nyfikna på och intresserade av varandra.

Vi kan anförtro varandra tankar och känslor.

6. Konflikter – min bedömning

Vi har tydliga regler för hur konflikter i gruppen ska 
hanteras.

Vi kan skilja på person och sak.

Vi kan ge varandra konstruktiv feedback genom att 
prata öppet om hur gruppmedlemmar beter sig.

Alla hjälps åt att ta hand om och lösa konflikter.

1 2 3 4 5
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Delsumma:

Delsumma:

1 2 3 4 57. Roller – min bedömning

Vi har en tydlig rollfördelning i gruppen.

Våra beteenden stämmer överens med den roll vi har i 
gruppen.

Alla har accepterat sina roller.

Vi har de roller vi behöver i gruppen i dag.

1 2 3 4 59. Produktiv gemenskap – min bedömning

Vi är öppna mot varandra och säger vad vi tycker.

Vi hjälper varandra växa genom att visa uppskattning 
och låta det som är unikt i var och en få komma till 
uttryck.

Vi är i hög grad självstyrande som grupp med fullt 
fokus på uppgifternas lösande.

Trivsel och produktivitet är atmosfären för gruppen  
i det dagliga arbetet.

1 2 3 4 58. Samarbete – min bedömning

Vi är bra på att samarbeta.

Vi känner varandras styrkor och svagheter väl och kan 
därför komplettera varandra när det behövs.

Alla säger till om de behöver hjälp i sitt arbete.

Vi har ett prestigelöst samarbete i vår grupp.

Delsumma:

Mina totala poäng:
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A. Min bedömning av gruppen 
Markera din delpoäng för varje byggblock på staplarna.

B. Gruppens bedömning av gruppen

Markera gruppens genomsnittliga poäng för varje byggblock. Räkna 
ihop gruppmedlemmarnas poäng för varje block och dividera med 
antalet gruppmedlemmar. För in resultatet på staplarna. 
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C. Min och gruppens genomsnittliga totala poäng
Räkna ihop gruppmedlemmarnas totala poäng och 
 dividera med antalet gruppmedlemmar.

Fyll i gruppens totala genomsnittliga poäng och jämför 
din totala poäng med gruppen.

Minsta möjliga poäng på individnivå: 36 poäng
Högsta möjliga poäng på individnivå: 180 poäng

Min totala poäng: 

Gruppens totala genomsnittliga poäng:
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