TEAMUNIVERSET

PROCESVÆRKTØJ - KONFLIKTTRAPPEN
FORMÅL
• At styrke et teams evne til at analysere og håndtere konflikter bedre.
• At synliggøre balancen mellem den konstruktive uenighed og den ødelæggende konflikt via rollespil.

KAN ANVENDES NÅR
• Et team har et for højt konfliktniveau.
• Et team oplever spændinger i deres relationer til interessenter.

TIDSESTIMAT
ca. 75 minutter.

TRIN FOR TRIN PROCES

TIPS TIL PROCESLEDEREN:

5 min.: Introduktion til konflikttrappen.

• Modsætninger og uenighed er godt, fordi det er gennem forskelle,
at der kan ske udvikling. Men konflikter, som får lov til at vokse udover
niveau 1, kan til gengæld være ødelæggende for både trivsel og
opgaveløsning.

10 min.: I par findes 1-2 eksempler på konflikter som teamet
har været en del af. Tal om konflikterne og noter på A-4
undervejs. Hvad handlede de om? Hvor langt nåede de op
af konflikttrappen? Hvad skete der undervejs som skubbede
konflikten op ad trappen? Hvordan blev konflikten afsluttet?
10 min.: I nye par (en bliver med de konflikter, det første
par har fundet og en rykker videre): Præsenter konflikterne.
”nyt og gammelt” parmedlem diskuterer konflikterne ud fra
samme spørgsmål, som blev brugt i første runde.
15 min.: I nye par (der skal være en genganger fra parrunde
2 i hvert nyt par): Præsenter konflikterne. Sæt nu fokus på
alternative handlinger, som kunne have stoppet konflikten på
et lavere niveau. Hvad ville have givet en ”bedre” konflikt- en
hurtigere afklaring på et lavere konfliktniveau? Noter på flip.
30 min.: Plenum. Hvert par præsenterer en konflikt. Efter
præsentationen drøftes analysen af konflikten i plenum. Til
slut fremdrages læringspointer. 5 minutter pr. konflikt.
5 min.: Afsluttende evaluering.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Konflikttrappen i a-3 format

• I instruktionen bør det betones, at teamet skal forsøge at forstå både
baggrunden for konflikter, hvordan og hvorfor de bevæger sig op af
konflikttrappen, og hvordan man i teamet kan forsøge at nedtrappe
fremtidige konfliktsituationer.
Udskriv konflikttrappen i stor størrelse på næste side.
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