Gruppens liv och död (Radioinslag)
Intervju med Susan Wheelan.
http://soundcloud.com/psykologifabriken/rr-7-gruppens-liv-och-dod-2

Berättaren: 
Jag skulle vilja att du tänker på en arbetsgrupp som du har varit med i. Hur träffades den här gruppen? Hur utvecklades den över tid? Försök att få fram en så tydlig bild av den här gruppen som möjligt.
Gruppforskaren Susan Wheelan har under 30 år spelat in samtal i grupper och analyserat banden. Hon har skapat en modell för hur grupper utvecklas, och hon beskriver den så här:

Susan: ”The simplest way to understand group development is to think about human development. Because it's essentially the same. For example if you think about childhood, young adulthood, adulthood, and older age.”

Berättaren: Jag bad dig att tänka på en grupp. Gick det bra? Och följde den Susan Wheelans utvecklingsmodell som hon liknar vid en människa som föds, växer upp, blir vuxen och sedan blir äldre och slutligen går bort? 
Ja, vi kommer i det här radioinslaget gå igenom Wheelans fem faser, så om du har en arbetsgrupp färsk i huvudet kan du själv följa med och jämföra. Själv har jag valt en gymnasieskola,  och vi börjar i gruppens barndom. 

Susan: ”Members are dependent on the leader, pretty much like children are dependent on their parents. And if their parents think it is a good thing, then the children think the same. And groups are very much like that in the beginning. In groups that have two months or less in working together, 80 % of the audio tapes are leader-speak. And everybody else is like the backup group to the supremes. So, the leader says something and everyone says ”Ok, whatever you say boss”. ”

Berättaren: På min skola är rektorn modersfiguren som ger tydliga riktlinjer så att alla lärare slipper vara förvirrade. Hon visar tydligt vilka som tillhör gänget, hon kan allas namn, och hon får putsade äpplen av läraren. Men hon borde vara uppmärksam. Den första fasen, beroende och inklusion, där ledaren kan prata 80 procent av tiden, den håller inte särskilt länge.

Susan: ”That goes on for about two months, sometimes three. And the leader who's had a very nice time the first months comes in and says ”Well, these goals that we have decided on..” And then someone says, ”Well that's stupid.” And so, the next lesson begins.”

Berättaren: Gruppens tonår innehåller mer eller mindre subtila bråk om roller och mål. På min gymnasieskola har alla lärare börjat bete sig som tonåringar, de vill inte dela ut utvärderingar och tycker att rektorn är ett kontrollfreak som inte vill låta eleverna blogga på skoltid. En restauranglärare skvallrar om rektorn med sin tonårselever när rektorn går förbi. Rektorn känner oset, hör vad de säger, och de börjar bråka. 

Susan: ”What's interesting is that disagreement is what brings around trust, did you know that? It's wonderful. Well, think about relationships. Nobody ever gets married before they've had a fight. And if you can resolve the fight, then you can start to trust the other person. Same thing in groups. You have conflicts in that second stage, and if you resolve them, you're more likely to trust your team, your colleagues, the members etc. And that moves you into the next stage, which in group language we call trust & structure. In human development you would think about young adulthood”

Precis som en ung vuxen måste gruppen organisera sig i den tredje fasen. Tillit och struktur. Rektorn och lärare står och bråkar om utvärderingar tills de reder ut sina konflikter, gifter sig och istället börjar fundera på hur de ska utvärdera sin verksamhet. Fasen går snabbt över till nästa, arbete och produktivitet.

Susan: ”You can't wait to get to the meetings. It's thrilling, it's exciting. You feel like an adult. People argue, but they, they argue in ways that are about the work, how to make it work, how to make the kids learn more, how to reduce medical errors in hospitals. And it's exciting, you're building something together. Everybody feels empowered and time flies, and you're really having fun. And when I ask audiences how many of you have ever been in a group about that? The numbers are about 1 in 4. They don't even know what they're shooting for. Because they've never had the experience.”

Berättaren: Ja, vad säger du, har du upplevt en sådan grupp? Min skola ägnar nu 80% av sitt prat åt sitt arbete, och hur de ska få barnen att blogga bättre. Alla barnen, de går ut med 20.0 i snitt. Och så här pågår det, år ut och år in. Men, både skolor och skolor blir gamla och trötta, och när arbetsgruppen löst sina mål så kan det vara dags att avsluta den. Men när upplöses en grupp egentligen? När dör en grupp?

Susan: ”Some groups are eternal. I'll give you an example. I ask every group I go to, how old is this group? How long have the majority been in this group? Most people think that if you get a new leader it's a new group, it's not true. If 51 % of a group have been together for 19 years, and 49 % are newer, it's still the culture of the 51 %.”

Berättaren: Om du jämför din egen grupp med den här utvecklingsmodellen, hur ser det ut då? Har du varit i en grupp som först är beroende, sedan bråkar om roller och mål för att kunna skapa tillit struktur och arbete, för att till sist upphöra eller fortsätta ett liv efter döden? 
Det sista gör mig lite rädd, det som lärarna och rektorn gör på min skola, härmas av nya lärare och nya rektorer. Och sedan av ytterligare nya lärare, och ytterligare nya rektorer. Det får mig att tänka på ett Gladiator-citat: ”What wo do in life, echoes in eternity.” Det vi gör i livet, ger eko i evighet.

