Introduktion gruppdynamik (Video)
8 november 2010. August Nilsson.
Välkomna till den här veckan där vi lägger fokus på gruppdynamik, och framförallt så ska vi titta lite på utvecklingen i grupper. Hur relationerna i grupper utvecklas.
Vi ska gå både till våra egna erfarenheter, hur vi upplever att jobba i grupper i olika sammanhang. Men också titta på några teoretiska ingångar.
Vi kopplar på ideerna kring att skapa teams, väl fungerande grupper, som Fredrik var inne på under förra veckans föreläsning kring ledarskap. Där fanns det några frågor både om förutsättningar, hur kan man komma till en fas av väl fungerande, intensivt arbete? Vilka hinder finns, och vilka fällor kan finnas med att jobba tillsammans i grupp?
Det som är frågan som man kan ta med sig in i den här veckan, är att om vi vill bli bättre på att arbeta i grupp tillsammans med andra så kanske det finns anledning att titta på de teorier som finns kring gruppers utveckling. Och att själv reflektera och tänka lite djupare, hur agerar jag själv? Vilken roll tar jag och hur kan man förstå hur grupper utvecklas?
Det jag tänkte börja med att säga är att den uppgiften vi kopplar till veckan, handlar om att plocka fram lite av era egna erfarenheter av gruppdynamik. Beskriv en positiv och en negativ erfarenhet du har av att arbeta i grupp. Kan handla om jobbsammanhang, eller skolsituationer, ideella sammanhang eller andra situationer. Och, beskriv lite kort, vad menar du gjorde arbetet mer eller mindre framgångsrikt? 
Vi följer sedan upp inlämningen genom att dela in oss i mindre grupper, där man får läsa varandras erfarenheter, och sedan reflektera kring vad det finns för gemensamma nämnare och skiljelinjer i de här olika erfarenheterna.
I veckan som gick nu gjorde jag två korta intervjuer med Lisa Nyberg och Emma Rydin. I de två samtalen var det egentligen små grupper som de kom att berätta om. Lisa pratade om duon som en effektiv grupp, en minimal grupp. Men hon resonerar också om hur deras duosamarbete blir en förutsättning för att involvera fler, i en större dynamik. 
Emma berättade om en situation där de är tre stycken som jobbar tillsammans, och hur utmaningarna då ser ut, med kompromisser och liknande.
Själv som kom jag att tänka på en situation här i veckan som gick. Vi hade möte med en arbetsgrupp som jag finns med i, där vi inte känner varandra speciellt väl, och vi träffas ungefär en gång i månaden. Här upplevde jag under det här specifika mötet hur vi gick igenom en hel grupprocess under mötet.
Det började trevligt och lite trevande. Men sedan, när vi började planera konkret för det vi vill göra framöver kom det upp en mängd frågor och ett ifrågasättanden. Vilka är våra roller i samarbetet? Varför gör vi överhuvudtaget det vi håller på med? Vi har inte resurser för det här egentligen, osv. Många kritiska frågor, och en ganska stormig diskussion. Men, sedan tog  vi en paus, och efter pausen kom vi tillbaka och landade i ett förslag, en helt ny idé, som var mycket bättre än den som vi hade med oss in, den som fanns på bordet när vi startade. 
Så man kan säga att vi gick därifrån ganska lugna och positiva, och med ny energi att gå vidare och jobba.
Och det här kanske i korthet kan beskriva lite av hur en längre grupps utveckling kan se ut över tid också. Ja, så vi ska nu gå in och titta på en av modellerna, en av de vanligaste för hur man kan beskriva/titta på och försöka förstå vad som kännetecknar en lite grupps utveckling. Så vi plockar upp presentationen med titeln FIRO, Fundamental Interpersonal Relationshop Orientation. Det här är en teori som utvecklades Will Schuts om vi börjar på slide 1, i mitten på 1900-talet. Här var utgångspunkten när teorin togs fram, varför fungerar vissa grupper bättre än andra, trots att enskilda personers förmågor och bakgrund kan vara de samma? Vad är det då som gör att olika grupper får olika resultat eller utveckling?
I den här modellen så föreställer vi oss att det finns tre huvudfaser i gruppers utveckling. Och att man behöver gå igenom de här olika faserna för att komma fram till en samhörighet, ett effektivt sätt att arbeta tillsammans. Samtidigt, det som man kan känna igen sig i om man har varit i grupper under längre tid, så menar man att det finns en cyklisk idé, att man går igenom de här olika faserna åter igen beroende på vad som händer i omgivningen. Man börjar om, eller går tillbaka till ett tidigare steg, eller går helt enkelt runt hela varvet. Så det här handlar alltså inte om en succesiv process mot ett slutmål. Däremot, när gruppen mognar och känner varandra väl kan det gå snabbare, och man kan behöva mindre tid för att gå framåt i processen.
Om vi börjar med den första fasen, Tillhörafasen, vad kännetecknar den här? Mycket fokus ligger här på frågan; får jag vara med? Blir jag accepterad själv? Kan jag acceptera de andra i gruppen?
Och då ser vi lite olika beteenden kopplat till det här. Antingen att man blir pratar mycket, eller istället blir tyst och drar sig undan. Att man försöker undersöka vilka de andra i gruppen är poå olika sätt och kanske ställer krav. Och det kan handla om att man tidigt diskuterar vad är egentligen våra målsättningar som grupp, och vilka värderingar/normer ska vi jobba utifrån tillsammans?
I nästa fas, rollsökarfasen, är det ett lite annat fokus. Här hamnar vi mer i konfrontationer av olika slag, kriser eller stora debatter. Man har börjat jobba lite mer konkret, och upptäcker kanske att det är oklart om vi egentligen har de kompetenser vi behöver i gruppen? Vilka är mina arbetsuppgifter?
Och det finns ett element av att konfrontera ledaren/ledarskapet.
Beteendet i en sådan här fas kan på olika sätt handla om att man organiserar sig utifrån olika arbetsuppgifter, hittar grupperingar. Konfronterar ledarskapet, försöker förändra det. Och tar diskussion om hur beslut ska tas tillsammans.
Och sedan ska det såklart stå Samhörighetsfasen på bild 5. Här har gruppen gått vidare, hittat relationer, samarbetet har etablerats. Man har kommit närmre varandra och uppnått en högre grad av tillit. Samtidigt så kvarstår frågorna om ens egen roll, är jag omtyckt? Vad tycker jag egentligen om de andra personerna? När man har kommit närmre varandra finns också en acceptans för att komma in till den här typen av frågor. 
Går vidare till bild 6, så menar man även att det finns två övergångsfaser. Som känntecknas i mindre utsträckning av heta debatter, utan mer lugna faser. Den ena, Gemytlighetsfasen, sker när man har definierat vilka vi är som är med i gruppen och samlar kraft för att gå in i arbetet man ska utföra.
I den andra övergångsfasen, idyllfasen, så har man gått igenom rollsäkarmomentet. Man har förmodligen har någon typ av kris, och det finns en känsla av befrielse som infaller istället. När man kan gå framåt och har lite av konflikterna bakom sig.
Samtidigt kanske fokuset hamnar snarare på att ta hand om den goda stämningen, och inte så mycket på att lösa uppgifterna.
Här på bild 8 så kan vi se hur gruppens energi påverkas av de olika faserna. T ex hur effektiviteten ser olika ut. Vi tänker oss att man startar och har en ökande effektivitet, och att det sedan bryts i den mer konfliktfyllda rollsökarfasen. 
Ja, det här var en kort bild av hur de olika stegen i FIRO-modellen ser ut. Med fokuset på relationerna i gruppers utveckling.
Självklart som med alla modeller så får man förhålla sig kritiskt, det är en stereotyp bild vi får. Men kanske ändå intressant att resonera utifrån när vi tittar på våra egna erfarenheter.
Förutom FIRO så har vi plockat fram ett radionslag, en intervju med Susan Wheelan, där hennes modell med 5 steg beskrivs.
Sedan finns det två till ingångar som inspiration. Dels en artikel om Bruce Tuckmans teori kring små gruppers utveckling.
Och en video om Bioteams, en intervju med Ken Thompson. En teori där man försöker ta inspiration från olika arter i naturen. Kring hur man kan delegera ledarskap, vad man kan tänka på när man kommunicerar. Ett lite annorlunda perspektiv, men här finns kanske element som är intressanta.
Och med det avlutar vi den här veckans introduktion.

