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ÚTDRÁTTUR 

 

Áskoranir verkefnastjóra eru margþættar og eflaust mannlegi þátturinn sá sem erfiðast 

er að sjá fyrir hvernig hann hafi áhrif á verkefnið og afurð þess. Viðbrögð einstaklinga 

við nýjum aðstæðum og álagi sem fylgir upphafi verkefnis eru mismunandi og geta 

persónulegir eiginleikar teymismeðlima haft veruleg áhrif á aflfræði teymis og hvernig 

því reiðir af á líftíma verkefnis. Hvort teymið nái saman til að skila af sér vinnuframlagi 

á jákvæðan eða neikvæðan hátt er erfitt að segja til um í upphafi verkefnis. Því var 

markmið þessarar forprófunar á matstæki að skoða hvort hægt væri að leggja mat á 

persónulega eiginleika hópmeðlima og möguleg áhrif þeirra á aflfræði verkefnahóps. 

Við úrvinnslu gagna eftir forprófun matstækis, voru niðurstöður settar fram á 

myndrænan hátt til að auðvelda verkefnastjóra yfirsýn. Niðurstöður gáfu til kynna að 

matstækið væri næmt fyrir því að meta misræmi milli sjálfsmat einstaklings sem 

hópmeðlim og hvernig aðrir innan hóps upplifa þann aðila. Líklegt þykir að fyrir 

verkefnastjóra getur matstækið verið aðstoð í gegnum líftíma verkefnis. 
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1. INNGANGUR 

 

Að setja saman hóp af fólki sem eru sérfræðingar á sínu sviði með það markmið að 

hópurinn vinni sem ein heild sem stefnir í sömu átt er hægara sagt en gert fyrir 

verkefnastjóra. Því er mikilvægt að verkefnastjóri hugi vandlega að samsetningu hóps 

í upphafi og hjálpi teyminu að þroskast farsællega á líftíma verkefnisins. Til að setja 

saman hið fullkomna verkefnateymi þarf verkefnastjóri að geta nýtt sér ýmis 

greiningatæki. Slík tæki þurfa að auðvelda verkefnastjóranum að velja saman 

einstaklinga strax í upphafi sem líkegir eru til að geta unnið saman á þann hátt að þeir 

gæti hvorn annan upp. Ekki er þó sjálfgefið að hópur fólk sem aldrei hefur unnið saman 

áður, smelli saman sem ein heild strax frá fyrsta degi. Ágreiningur er að öllum líkindum 

óumflýjanlegur hjá sérhverju teymi einhvern tíma á líftíma verkefnis sem unnið er að 

og má leiða að því líkum að mismunandi vinnusiðferði og lífsgildi hópmeðlima séu þar 

meðal áhrifaþátta. 

Viss tækifæri liggja í því þegar hópar fara í gegnum ágreining. Þar er verið að 

slípa hópinn saman og ná sameininlegum skilning á því verkefni sem fyrir liggur. 

Vandinn er líklegur til að aukast þegar ekki næst að yfirstíga hindranir innan hópsins 

og hætta er á að það haft neikvæð áhrif í verkefnið og afurð þess. 

En hvaða tæki og tól getur verkefnastjóri notað til að meta persónulega 

eiginleika hvers teymismeðlims sem og hvernig þeir sjá hvort annað í samstarfi og 

samskiptum? Í tilraun til að leita svara við þessari spurningu var lagt upp með 

eftirfarandi rannsóknarspurningu í þessu verkefni: 

 

Er hægt að leggja mat á persónueiginleika hópmeðlima og nota slíkt mat til 

að sjá fyrir möguleg áhrif þeirra á aflfræði hópa, og ef svo er, á hvaða hátt? 

 

Mismunandi matstæki hafa að einhverju leyti nýst verkefnastjórum til slíks 

mats en ekkert þeirra metur sýn einstaklings á sjálfan sig sem teymismeðlim og 

hvernig hann birtist öðrum í teymisvinnu. Því var ákveðið að forprófa þýtt og staðfært 

matstæki sem upphaflega var þróað samkvæmt hugmyndum Patrick Lencioni (2016) 

um þær dyggðir sem einkenna hinn ákjósanlega hópmeðlim. Vonast er til að 

niðurstöðum úr forprófun sýni að matstækið sé næmt fyrir því að meta misræmi, sé 

það til staðar, tengt því hvernig einstaklingur sér sjálfan sig í hópavinnu og því hvernig 

aðrir sjá hann. Slíkt misræmi er líklegt til að leiða til samskiptaerfiðleika í aflfræði hóps. 

 

 

2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

 

Ivan Steiner líkti árangri í hópastarfi við að baka köku, þar sem mikilvægt er að fylgja 

uppskrift og hafa rétt hráefni svo lokaútkoma úr bakstri verði bragðgóð (Haukur I. 

Jónasson og Helgi Þ. Ingason, 2016). Rétt hráefni í röngum hlutföllum getur, með 

heppni, sloppið á endanum en áhættan er mikil. Þessi samlíking á vel við því ekki er 

nóg að hafa hæfileikaríka einstaklinga saman í hópavinnu. Þeir þurfa að fá viðeigandi 

verkefni og hlutverk og hafa getu til að vinna með öðrum í hóp.  

 

2.1. Afburðarteymi 
Ficher og Boynton (2005) settu fram hugtakið Virtuoso Teams sem hægt er að íslenska 

sem afburðarteymi. Það eru hópar sem hafa náð betri árangri en aðrir hópar. Skiptir 

þá miklu hvaða einstaklingar eru valdir í hópana í upphafi og er þeim úthlutað vissu 

lykilhlutverki. Fyrir verkefnastjóra getur reynst yfirþyrmandi að leiða slík 

afburðarteymi enda jafnan talið að framúrskarandi sérfræðingar sýni oft persónulega 

eiginleika á borð við mislyndi, hroka og sjálfhverfu. Þekkt er að afburðarteymi geti eins 



2 

og önnur teymi kiknað undir álagi og leysast þess vegna upp áður en verkefni þess 

lýkur. Geta til að standast álag er einstaklingsbundin og óháð því hvort einstaklingar í 

hópi séu framúrskarandi eða ekki. Þar skiptir litlu hvort álagið er líkamlegt, 

vitsmunalegt eða tilfinningalegt. Næmni og viðbrögð verkefnastjóra við spennu innan 

hóps getur því skipt sköpum þegar ólíkir persónuleikar koma saman og skilið milli lífs 

og ólífs með tilliti til þróunar samheldni og árangursríkrar teymisvinnu. 

 

2.2. Mikilvægi fjölbreytni í hópasamsetningu 
Fjölbreytni virðist vera af því góða í hópum og á það ekki eingönu við um þarfir og 

tilgang einstaklinga í hópavinnu. Edward de Bono (1985) setti fram líkan sem hann 

kallaði sex hugsunarhattar (e. Six Thinking Hats). Hver af þessum sex höttum standa 

fyrir hugsanir sem stjórnast af mismunandi ástæðum og eru eftirfarandi: 

• bjartsýni, þar sem lausna er leitað án þess að hugsa fyrir þeim hindrunum sem 

gætu komið upp. 

• gagnrýni, þar sem leitað er að öllum vanköntum og áhættum sem gæti haft 

neikvæð áhrif á verkefni. 

• tilfinningum, þar sem innsæi og ástríða eru áhrifavaldar sjónarmiða og aðgerða. 

• staðreyndum, þar sem tekið er saman hlutlægar upplýsingar án þess að leggja 

mat á þær. 

• sköpunarkrafti, þar sem leit er að nýjungum og nýrri nálgun á ókannaða 

möguleika. 

• yfirsýn, þar sem horft er yfir verkefni í víðu samhengi með áherslu á að halda 

einbeitingu. 

 

Samkvæmt Bono (1985) geta allir þróað með sér þann hæfileika að geta sett upp 

hattana sex, einn í einu, og þannig séð viðfangsefni frá mismunandi sjónarhorni og 

öðlast heildarsýn á viðfangsefninu. Þó virðist sem sérhver einstaklingur eigi auðveldara 

með að tileinka sér suma hatta en aðra og líklegt að það sé vegna einstaklingsbundna 

styrkleika þess aðila. Að þessu þarf að huga þegar teymi er sett saman og æskilegt að 

í teyminu séu fulltrúar allra sex hattanna. Að auki er talið að styrkur samsett teymis 

felist í því ef að minnsta kosti aðili innan hóps hafi getu til að setja upp alla sex hatta 

og þannig sýnt hinum mismunandi sjónarmiðum skilning. Ef teymið er of einsleitt er 

líklegt að stefni í óefni í samstarfi og samskiptum teymisins. Sem dæmi má nefna að 

ef teymið er samsett einungis af fólki sem hefur bjartsýni að leiðarljósi en skorti 

gagnrýnissjónarmið verði það illa undirbúið til að takast á við óvæntar uppákomur á 

líftíma verkefnis. Þegar einstaklingar sem búa yfir öllum sex hugsunarháttum starfa 

saman í teymi við þróun verkefnis og áætlanagerð um hvert skal stefna og hvernig 

komast eigi að markmiðinu, geta hlutirnir farið að flækjast er varða samstarf og 

samskipti. Ólíkir hugsunarhættir sem einkenna hvern hatt ásamt skorti á hæfni til setja 

upp hina hattana gæti valdið varnarviðbrögðum hjá hópmeðlim sem upplifir að ekki sé 

tekið mark á orðum hans. Í framhaldi getur það haft áhrif hvernig hver og einn 

hópmeðlimur upplifir sjálfan sig og aðra meðlimi sem þátttakanda í aflfræði og 

samskiptum innan hópsins. 

 

Virkni hóps og áherslur þróast með þeim einstaklingum sem hópinn skipar og eru 

þarfir og þekking hópmeðlima mismunandi þegar hópastarf fer af stað. Á svipaðan hátt 

og í afburðarteymum, þar sem einstaklingar fengu hlutverk eftir sérfræðiþekkingu, 

þróaði William C. Schutz (1958) svokallaðan FIRO kvarða (Fundimental Interpersonal 

Relations Orientation). Kvarðinn varð til við rannsókn hans á samþættingu 

persónulegra þarfa einstaklinga fyrir tensl, nánd og völd. Með kvarðanum er hægt að 

meta hvaða þarfir eru mikilvægar fyrir hvern og einn einstakling í hópastarfi. Hópur 

sem samanstæði af einstaklingum sem flestum þætti mikilvægt að hafa völd væri 
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eflaust fljótur að lenda í valdabaráttu en slík staða gæti verið snúin fyrir verkefnastjóra 

að leysa. Með jafnri samsetningu hóps út frá  einstaklingsþörfum er líklegt að samspil 

og samskipti hópmeðlima gangi betur. Persónulegar þarfir hópmeðlima eru líklegar til 

að hafa áhrif á hvernig aflfræði og hegðunarmynstur hópsins í heild þróast. 

 

 Næmni verkefnastjóra á innbyrgðis tengslum milli hópmeðlima eftir að verkefni 

hefst getur hjálpað til við að sjá fyrir aflfræði hóps upp að einhverju marki. 

Verkefnastjóri getur til að mynda nýtt sér aðferð Robert Freed Bales (1950 og 1970) 

til að kortleggja samskipti og hegðun í hópum. Aðferðin byggist á þeirri forsendu að 

þrjár grundvallavíddir myndi samspil hóps. Þessar víddir eru eftirfarandi: 

• Drottnun – Undirgefni 

• Vinsemd – Óvinsemd 

• Sátt við vald – Ósátt við vald 

 

 Með því að greina fólk niður í flokka eftir þeirri hegðun sem er ríkjandi í hópastarfi 

og gera endurteknar mælingar á sama hóp, með hæfilegri tímalengd á milli mælinga, 

er hægt að fylgjast með breytingum á hegðun. Þessi aðferð krefst þess að sá sem 

hana notar sé vel þjálfaður svo hún gæti talist marktæk og nothæf. Einfaldara gæti 

verið að nýta aðferð Jacob L. Moreno (1934) en hann þróaði aðferð sem varpaði ljósi 

á innbyrgðis tengsl milli hópmeðlima. Hópmeðlimir eru 

spurður út í tengsl við aðra hópmeðlimi og niðurstöður 

geta meðal annars sýnt hvaða aðili eða aðilar í hóp eru 

vinsælir, hverjir eru jákvæðir og hverjir eru einangraðir. 

Þessi aðferð hefur sína kosti og er til að mynda góð leið 

til að koma auga á aðila sem eiga erfitt með að mynda 

tengsl og hjálpa þeim aðila að mynda betri tensl við aðra 

í hópnum. Þó að einhver aðili innan hóps hafi ekki 

tengingu við aðra í hópnum er ekki þar með sagt að þessi 

aðili hafi átt í erfiðum samskiptum við aðra hópmeðlimi. 

Því má segja að takmarkað gagn sé af því fyrir 

verkefnastjóra að nota aðferð Moreno til að koma auga 

á erfiðleika. 

 

2.3. Þróunarstig hópa 
Í hópi fólks koma ólík sjónarmið og þekking saman. Árangursríkir hópar eru þeir sem 

hafa fjölbreytni í hugsunarhætti hópmeðlima en það er nánast óhjákvæmilegt að upp 

komi ágreiningur milli einstaklinga með ólíkar skoðanir. Ágreiningur er oft á tíðum 

tengdur við neikvæða atburðarás en getur líka verið af því góða þar sem rökræða tengt 

ágreiningi getur aukið dýpt í samræðum. Hópmeðlimir skora á hvort annað að færa 

rök fyrir og gefa ýtarlegri útskýringar á hugmyndum og sjónarmiðum sínum (Scholtes, 

Joiner og Streibel, 2018). Þetta er í samræmi við kenningu Bruce Tuckman (1965) um 

þróunarstig hópa. Tuckman setti fram kenningu um að hópar færu í gegnum fjögur 

stig þróunar. Það eru: (1) mótunarstig (e. forming), (2) óreiðustig (e. storming), (3) 

sáttarstig (e. norming) og (4) vinnustig (e. performing). Síðar endurskoðaði hann 

þessa kenningu og bætti við fimmta stiginueða (5) uppgjörsstigi (e. adjourning) 

(Tuckman og Jensen, 1977). Einkenni hvers stigs má sjá á mynd 2. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Kortlagning hóps samkvæmt 

aðferð Moreno (1934) 
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Mynd 2. Þróunarstig Tuckman og helstu einkenni hvers stigs  (1977) 

 

Mótunarstig Óreiðustig Sáttarstig Vinnustig Uppgjörsstig 

 
 

 

Á óreiðustigi er líklegt að persónuleikar og persónulegir eiginleikar einstaklinga 

komi hvað sterkast fram og hafi veruleg áhrif á aflfræði hópsins. Hópurinn er að slípa 

sig saman, einstaklingar að átta sig á hvort öðru og finna sameiginlegan skilning sem 

skilar sér í samvinnu þannig að allir stefna í sömu átt. Er þetta talið eðlilegt skref í 

hópavinnu og jafnvel að hópar fari aftur á það stig seinna meir ef breytingar verða á 

verkefni eða verkefnahópi af einhverjum ástæðum. Það sem ekki gæti talist eðlilegt er 

ef hópur kemst ekki af óreiðustigi til að starfa saman sem ein heild. Því felst mikil 

áskorun fyrir verkefnastjóra, að vera vakandi fyrir samskiptum og tengslum milli 

hópmeðlima og bregðast við ef þess gerist þörf (Tuckman, 1965). Mikilvægt er fyrir 

verkefnastjóra að hafa einhvers konar matstæki sem getur metið persónulega 

eiginleika einstaklinga út frá því hvernig hann/hún birtist öðrum í hóp. Slíkt matstæki 

gæti hjálpað verkefnastjóra að spá fyrir um samskiptavanda innan hóps á óreiðustiginu 

og gera viðeigandi ráðstafanir til að leiða verkefnahópinn með árangursríkum hætti í 

gegnum það stig. 

 

2.4. Ákjósanlegur hópmeðlimur 
Patrick Lencioni (2016) heldur fram að út frá þremur dyggðum er hægt að koma auga 

á ákjósanlega hópmeðlimi. Slíkur hópmeðlimur er talinn vera hógvær, meðvitaður og 

hafa metnað. Allt eru þetta persónulegir eiginleikar sem hægt er að þroska og þróa 

með sér. Að vera hógvær er að vera meðvitaður um eigin hæfni án þess að eigna sér 

heiður fyrir einstakt framlag, enda setur sá aðili hagsmuni hópsins fram yfir sína eigin. 

Að vera meðvitaður er að hafa innsæi varðandi mannleg samskipti og vita að orð og 

gjörðir hafa áhrif á aðra. Að hafa metnað er sá sem leitar leiða til að leggja sig fram 

og gera betur án hvatninga eða ábendinga frá stjórnanda (Lencioni, 2016).  

 

Þessar þrjár dyggðir eru lýsandi fyrir aðila sem vill ná árangri og ákjósanlegur 

hópmeðlimur er sá sem hefur fullnægjandi hlut af þeim öllum. Í bók sinni, The Ideal 

Team Player, setur Lencioni saman matstæki ætlað til að meta hvort teymismeðlimur 

geti flokkast sem ákjósanlegur hópmeðlimur út frá þessum þremur dyggðum. 

Matstækið snýr að sjálfsmati einstaklings út frá 18 staðhæfingum, sex í hverri dyggð 

fyrir sig, og er gefinn upp eftirfarandi mælikvarði: 

1 = sjaldan 

2 = stundum 

3 = oftast 

 

Með sjálfsmatstækinu getur einstaklingur lagt mat á hversu vel hver staðhæfing 

eigi við hann varðandi framkomu í hópastafi og setur töluna 1, 2 eða 3 við hverja 

staðhæfingu. Samanlagður fjöldi stiga í hverri dyggð fyrir sig er reiknaður og út frá 

þeim niðurstöðum er hægt að meta einstaklinginn hvar styrkleikar og veikleikar liggja 

(Lencioni, 2016). 

Hópmeðlimir 
koma saman í 
fyrsta sinn.

Tilhlökkun við 
nýtt upphaf.

Varfærni 
gagnvart 
hvert öðru.

Mismunandi 
sjónarmið 
koma saman.

Hópmeðlimir 
reyna að 
sanna sig.

Samkeppni.

Samkomulag 
og reglur 
orðnar skýrar.

Hlutverk og 
ábyrgð skýr.

Stöðugleiki og 
skipulag.

Skilvirkni 
eykst.

Samvinna að 
markmiði.

Verkefna-
drifið.

Verkefni 
lýkur.

Hópur leystur 
upp.

Söknuður?
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Mynd 3. Likert skali 

3. RANNSÓKNARAÐFERÐ 

 

Þessi rannsókn var forprófun á matstæki sem þróað var af Patrick Lencioni til að meta 

hvort einstaklingar séu ákjósanlegir hópmeðlimir. Rannsóknin byggir því á 

megindlegum rannsóknaraðferðum og stuðst var við hreint lýsandi rannsóknarsnið (e. 

decriptive study design). Það rannsóknarsnið er notað þegar lýsa á ástandi hóps eða 

hópa án þess að grípa inní eða hafa áhrif á það sem mælt er (e. non-experimental) 

(Ragnheiður H. Arnardóttir, 2013). 

 

Rannsakandi þýddi og staðfærði matstæki sem heitir á upprunamáli The Ideal 

Team Player Model. Rannsóknargögnin sem unnið var með eru niðurstöður úr fyrirlögn 

íslenskrar þýðingar á matslistanum sem ber heitið Ákjósanlegur hópmeðlimur. 

Matstækið var lagt fyrir hóp nemenda í meistaranámi við Háskólann í Reykjavik sem 

þegar voru að vinna að hópaverkefni á vormisseri 2020. Matstækið var sent á alls 29 

nemendur sem þegar hafði verið skipt upp í fimm fyrirfram ákveðna hópa. Fjórir 

hópanna töldu sex nemendur og einn hópur samanstóð af fimm nemendum. 

 

Matstækið samanstóð af 12 staðhæfingum sem meta tvær af þremur dyggðum 

út frá kenningu Lencioni úr bókinni the Ideal Team Player, en þær eru hógværð og 

meðvitund. Ákveðið var að leggja ekki mat á metnað, sem er þriðja dyggðin í líkani 

Lencioni, þar sem hún er talin hafa minna með samskipti við aðra hópmeðlimi að gera. 

Fyrir þessa forprófunarrannsókn voru staðhæfingar sem í upphaflega matslistanum 

voru orðaðar í fyrstu persónu, staðfærðar yfir í þriðju persónu en þannig má nýta 

matstækið bæði fyrir sjálfsmat sem og mat á öðrum hópmeðlimum. Í viðauka 1 má 

sjá upphaflega lista Lencioni úr bókinni The Ideal Team Player, ásamt þýddu og 

staðfærðu matstæki á íslensku. 

 

Upphaflega stóð til að leggja þetta fyrir nemendur í skólatíma á A4 blöðum og 

nýta VAS svarkvarði (e. Visual Analogue Scale) fyrir staðhæfingarnar (Hayes og 

Patterson, 1921). Þannig áttu svarendur að handskrá inn með lóðréttu striki á kvarða 

frá 0-10 hversu ósammála eða sammála þeir voru hverri fullyrðingu fyrir hvern 

hópmeðlim. Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu varðandi COVID-19 var ekki hægt að 

framkvæma fyrirlögnina á þann hátt. Í staðin var ákveðið að setja matstækið upp á 

rafrænu formi með Likert skala (Likert, 1932) frá 1-10, þar sem 1 stæði fyrir mjög 

ósammála og 10 stæði fyrir mjög sammála. Sjá mynd 3 af lokaútliti. 

 

 
 

 

Nauðsynlegt var að breyta um framsetningu svarkvarðans fyrir rafræna 

fyrirlögn þar sem ekki fannst fullnægjandi stafræn lausn þar sem hægt var að setja 

upp VAS svarkvarða. Í viðauka 2 má sjá það útlit og uppsetningu sem farin var við 

gerð rafræns forms. Eftir að nemendur fengu matstækið voru þeir beðnir um að svara 

innan 32 klukkustunda. 

 

Áður en úrvinnsla fór fram var nöfnum breytt í handahófskennda bókstafi og 

frumgögnum eytt svo ekki sé hægt að rekja svör til einstaklinga. Þetta var gert til að 

gæta trúnaðar. Niðurstöður voru síðan settar upp á töfluformi og eftirfarandi litakóði 

notaður fyrir tölustafina 1-10. 
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Mynd 4. Litakóði 

Mynd 5. Niðurstöður í töfluformi 

Mynd 6. Myndræn útfærsla einstaka hópmeðlims 

 
 

 

Ástæðan fyrir því að hver tölustafur hefur ekki sér lit, heldur valin sú leið að 

sami litur gildir fyrir tvo samliggjandi tölustafi er til einföldunar þegar litið er yfir allar 

töflur hópsins. Einnig var talið það hefði ekki afgerandi áhrif á lokaniðurstöðu 

rannsóknarinnar hvort meðlimir hafa valið til að mynda 1 frekar en 2 við svörun. 

 

Töfluútlit fyrir hvern hópmeðlim fengi eftirfarandi útlit. 

 
 

 

Í dæminu hér fyrir ofan væri þetta svörun frá hópmeðlim E þar sem byrjað er 

að fylla út hans/hennar mat á sínum hópmeðlimu, nefndir A, B, C og D. Því næst er 

það mat E á sjálfum/sjálfri sér og að lokum er tekið saman mat hinna meðlimana á E. 

Er það gert til að hafa heilstætt yfirlit yfir hvern hópmeðlim. 

 

Tillaga að myndrænni útfærslu af ofangreindri töflu, sem verkefnastjóri gæti 

látið af hendi til hópmeðlima þar sem ekki væri hægt að rekja svör til einstaka 

meðlima, er eftirfarandi. 

 

 
 

 

Hringnum er skipt upp í 12 hólf, eitt hólf fyrir hverja staðhæfingu. Hvert hólf 

hefur fjölda minni hólfa og fer sjá fjöldi eftir fjölda hópmeðlima. Hvert hólf er litað út 

frá útkomu úr fyrrgreindu töfluformi. Að endingu ættu öll hólf að verða að fullu lituð. 
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Mynd 7. Nærmynd af myndrænni útfærslu 
fyrir einstaka hópmeðlim 

Mynd 8. Niðurstöður fyrir aðila Þ 

 
 

 

 

Í heildina verða til þrír hringir fyrir hvern meðlim. Fyrsti með mati viðkomandi 

á hópmeðlimum, annar með sjálfsmati og þriðji með mati hópmeðlima á viðkomandi. 

Þannig er hægt að bera saman bæði fyrsta og þriðja hringinn og annan og þriðja 

hringinn hvort það sé óásættanlegt litamisræmi. Ef litamunur er mikill og/eða ráðandi 

litir eru rauður og appelsínugulur gæti það gefið til kynna ágreining. 

 

 

4. NIÐURSTÖÐUR  

 

Af þeim 29 nemendum sem fengu matstækið sent, voru 16 nemendur sem svöruðu. 

Af þeim fimm hópum sem þessir 29 nemendur skipuðu, var enginn hópur sem náði 

fullu svarhlutfalli en í tveimur hópum voru fimm af sex hópmeðlimum sem svöruðu. 

Gögn úr þeim tveimur hópum, sem hér eftir kallast hópur 1 og hópur 2, verða því nýtt 

við úrvinnslu. 

 

Í viðauka 3 má sjá svör þeirra 10 aðila úr hópum 1 og 2 sett upp í töfluform. 

Þrátt fyrir að vöntun er á svörun frá aðilum úr sitthvorum hópnum, aðila A og Þ, eru 

töflur þeirra hafðar með í niðurstöðum. Þeirra mat á hópmeðlimum og sjálfsmat er 

autt en útfyllt er lokapartur, sem er mat hinna hópmeðlima. Sjá mynd 8 fyrir aðila Þ 

úr hópi 1. 

 

 
 

 

Í töflum hópmeðlima sem svöruðu er mat þeirra á aðilum A og Þ haft með en 

tölur yfirstrikaðar til að gefa til kynna að mótmat er ekki til staðar. Sjá mynd 9 fyrir 

aðila X úr hóp 1, þar sem mat þess aðila á hópmeðlim Þ er yfirstrikað. 
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Mynd 9. Niðurstöður fyrir aðila X 

Mynd 10. Myndræn niðurstaða fyrir aðila X 

 

 
 

 

Við gerð á myndrænni hringaútfærsla fyrir ofangreindan aðila X er mat á aðila 

Þ tekið út þar sem samanburður á þeim getur ekki átt sér stað. Hringirnir þrír yrðu því 

eftirfarandi: 

 

Mat X á meðlimum Sjálfsmat Mat meðlima á X 

 

  
 

 

Í öllum flokkum hefur mat verið á bilinu 7-10, með tveimur undantekninar. Mat 

aðila X á meðlim í spurningu 10, sem var 6 og fær því gulan lit í fyrsta hring, og mat 

meðlims á aðila X við spurningu 12 sem var 6 og fær því gulan lit í þriðja hring. Ef 

skoðað er niðurstöður fyrir aðila X má sjá að heilt yfir er litasamsetning frekar einsleit 

í grænum tón á öllum hringjum. Má leiða líkur á því að aðili X eigi í góðu samstarfi við 

aðra hópmeðlimi. Mat aðila X á hinum meðlimum er þeim megin fyrir miðju að vera 

sammála öllum fullyrðingum, sem má teljast jákvætt viðhorf. Einnig metur hann 

sjálfan sig á jákvæðan hátt og hinir meðlimir virðast staðfesta það með svipuðu mati 

á honum á móti. Það að tvo hólf séu gul, eitt í fyrsta hring og eitt í þriðja hring, gæti 

talist eðlilegur mismunur á sjónarmiðum eða lífsgildum. 

 

Ekki er talið þörf á að sýna myndrænt fyrir alla aðila sem svöruðu. Þó er vert 

að taka tvo aðila til viðbótar, aðila O og aðila R, til að sýna betur myndrænt 

mismunandi niðurstöður. 

 

Mynd 11 sýnir niðurstöður fyrir aðila O úr hópi 2. 
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Mynd 11. Myndræn niðurstaða fyrir aðila O 

Mynd 12. Niðurstöður fyrir aðila O 

 

Mat O á meðlimum Sjálfsmat Mat meðlima á O 

  
 

 

Við mat O á hópmeðlimum og við sjálfmat hefur sá aðili verið sammála flestum 

fullyrðingum enda hringirnar tveir nánast að fullu dökk grænir, sem eru tölurnar 9 og 

10 úr matstækinu. Þriðji hringurinn, sem er mat hinna meðlima á aðila O er töluvert 

litríkari. Nokkur hólf rauðlitðu en það eru tölurnar 1 og 2 sem stóðu fyrir að aðili væri 

ósammála þeirri fullyrðingu varðandi viðkomandi. Aðili O virðist vera frekar jákvæður 

í garð hópmeðlima og metur sjálfan sig einnig á jákvæðan hátt. Munurinn er hins vegar 

töluverður þegar þriðji hringurinn er tekinn inn. Mat hinna hópmeðlima virðist ekki 

vera á eins jákvæðum nótum. Græn litur nær þó að koma inn, bæði dökkur og ljós. 

Það að 11 hólf af 48 í hringnum eru rauð eða appelsínugul, sem er nær þeim enda að 

vera ósammála fullyrðingum, er mögulega atvik sem vert er að skoða betur með 

töfluyfirlitinu á mynd 12. 

 

 
 

 

Athygli vekur að mat aðila J á aðila O er mjög jákvætt og virðist það benda til 

að gott samstarf eigi sér stað á milli þeirra. Aðili F er einnig á jákvæðari nótum með 

ljósgrænt nokkuð ráðandi og getur það einnig gefið til kynna að þar sé góð samskipti. 

Hins vegar er það hjá aðilum R og K þar sem matið fer yfir á hinn enda skalans fyrir 

aðila O. Hvað veldur er erfitt að segja til um en þarna er skýrt misræmi á milli matsaðila 

og getur mögulega verið vísbending um ágreining. 

 

Þriðja niðurstaðan er fyrir aðila R úr hóp 2, eins og mynd 13 sýnir. 
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Mynd 13. Myndræn niðurstaða fyrir aðila R 

 

Mat R á meðlimum Sjálfsmat Mat meðlima á R 

  
 

 

Mat R á sínum hópmeðlimum hefur allan litaskalann. Ekki oft sem aðili R er 

fyllilega sammála fullyrðingum varðandi hina hópmeðlimi og í tveimur tilfellum er 

hann/hún mjög ósammála. Varðandi sjálfsmat þá hefur aðili R verið að meta sig á 

bilinu 5-8 í flestum tilfellum, með undantekningu við fullyrðingu 3. Þegar skoðað er 

mat hinna hópmeðlima á aðila R eru litirnir orðnir meira yfir í dökk grænan, sem er á 

þeim enda að vera mjög sammála fullyrðingum. Einstaka gulur og appelsínugulur 

koma upp. 

 

Úr niðurstöðum fyrir aðila R virðist matið hafa snúst við samanborið við aðila O 

hér á undan. Litadreifing aðila R við mat á hinum hópmeðlimum er dreifðara og lítið 

um dökk grænan. Sjálfsmatið er í ljósari kantinum en þó þeim megin að vera meira 

sammála en ósammála að fullyrðingar eigi við viðkomandi. Mat hinna meðlima á aðila 

R er hins vegar mun dekkra í græna litnum sem bendir til jákvæðni í garð aðila R og 

þeir telja fullyrðingarnar eiga betur við en aðili R gefur sjálfum sér mat á. Hérna virðist 

vera misræmi á upplifun milli einstaklinga. Hvort það sé jákvætt eða neikvætt er erfitt 

að segja til um án þess að ræða við viðkomandi aðila. 

 

Hér á undan hefur verið farið yfir þrjú tilfelli sem öll hafa mismunandi 

niðurstöðu. En hvaða þýðingu gæti þetta haft? 

 

 

5. UMRÆÐUR  

 

Þrátt fyrir lágt svarhlutfall benda niðurstöður forprófunar til þess að matstækið sé 

næmt fyrir því að meta misræmi milli sjálfsmat einstaklings sem hópmeðlim og hvernig 

aðrir innan hóps upplifa þann aðila. Hin ákveðna ímynd sem einstaklingur hefur af 

sjálfum sér virðist birtast öðrum á allt annan hátt er varðar samskipti og hópavinna, 

samanber niðurstöður fyrir aðila R. Getur það bent til vöntunar á sjálfsmati viðkomandi 

og stöðnun á þeirri ímynd sem aðili hefur varðandi sjálfan sig í teymisvinnu. 

 

Fyrir verkefnastjóra getur matstækið verið aðstoð í gegnum líftíma verkefnis. 

Með því að leggja fyrir hópinn upphaflegt matstæki Lencioni við verkefnaræs, getur 

verkefnastjóri fengið yfirsýn yfir breidd einstaklinga sem skipa hóp. Það gefur tækifæri 

til að meta hvort einstaka aðilar þurfi aðstoð á borð við markþjálfun til að vinna í hóp, 

því ekki er það öllum eðlislegt á farsælan hátt en mögulega hægt að tileinka sér það 

með leiðsögn. 

 



11 

Yfir líftíma verkefnis getur verkefnastjóri lagt fyrir hið nýja matstæki, þar sem 

hópmeðlimir meta hvert annað. Niðurstöður geta hjálpað verkefnastjóra að meta hvort 

og hvenær þörf er á að grípa inní áður en verkefnið líður fyrir samskiptaörðuleika. 

Hvort sem það yrði að ganga inní ágreining milli einstaklinga í þeirri von um að leysa 

úr því eða að fá utanaðkomandi aðila til aðstoðar. Ef matstækið er lagt fyrir aftur síðar 

er hægt að koma auga á ef breytingar hafa orðið á mati hópmeðlima á hver á öðrum. 

Það getur gefið til kynna hvort þær aðgerðir sem verkefnastjóri beitti til að vinna á 

vandamálum hafi skilað árangri eða hvort þörf er á nýrri nálgun við úrlausn ágreinings. 

 

Þetta nýja matstæki greinir ekki hegðunarmynstur eins og FIRO kvarði Schutz 

er talinn gera, en getur numið breytingar á tengslum einstaklinga ef lagt er fyrir hóp 

oftar en einu sinni yfir líftíma verkefnis. Það er að öllum líkindum auðveldara í notkun 

við kortlagningu samskipta en aðferð Bales og nær að mögulega frekar að nema ósætti 

milli einstaklinga en tengslaaðferð Moreno. 

 

Í framhaldi er hægt að þróa frekar þetta matstæki og leggja það fyrir hópa í 

atvinnulífinu sem eru mismunandi að stærð og á mismunandi stað í verkefni. 

Ákjósanlegt væri að nýta ferilrannsóknarsnið (e. cohort study design) þar sem hóp eða 

hópum er fylgt eftir og matstækið lagt fyrir aftur eftir inngrip ef fyrri niðurstöður hafa 

bent til ágreinings. Þannnig fæst staðfesting á því hvort aðgerðir hafi náð tilætluðum 

árangri við úrlausn vandamála milli hópmeðlima. 

 

 

6. ÁLYKTANIR 

 

Lagt var upp með forprófun á þýddu og staðfærðu matstæki Lencioni og hvort hægt 

væri að meta áhrif persónueiginleika á aflfræði hópa. Niðurstöður gefa til kynna að hið 

aðlagaða matstæki sé næmt á upplifun einstaklinga á hver öðrum í hópastarfi. Gefur 

þetta verkefnastjóra tækifæri til að meta hvort þörf er á inngripi ef ágreiningur milli 

hópmeðlima hamlar því að hópaþróun komist af óreiðustigi og yfir í sáttar- og 

vinnustig.  

 

 Mikilvægi ágreinings á óreiðustigi skal ekki vanmeta né koma í veg fyrir. En 

verkefnastjórar þurfa að vera vakandi fyrir því hvenær það stig fer úr því að vera 

málefnalegt og yfir í persónuárásir eða út fyrir almenn velsæmismörk. Með frekari 

þróun getur hið nýja matstæki verið ákjósanlegt sem eitt af mörgum tólum í 

verkfærakistu verkefnastjóra. 

 

 

 

  



12 

7. HEIMILDASKRÁ 

 

Bales, R. F., (1950). Interaction Process Analysis: A Method for the Study of Small 

Groups. Cambridge, Massachusetts: Addison-Wesley Press. 

 

Bales, R. F. (1970). Personality and interpersonal behavior. New York: Holt, 

Rinehart, and Winston. 

 

de Bono, E. (1985). Six Thinking Hats. London: Penguin Books. 

 

Fischer, B. og Boynton, A. (2005). Virtuoso teams. Harvard Business Review, 83(7), 

116-123. 

 

Haukur I. Jónasson og Helgi Þ. Ingason. (2016). Samskiptafærni. Samskipti, hópar 

og teymisvinna. Reykjavík: JPV útgáfa 

 

Hayes, M. H. S. og Patterson, D. G. (1921). Experimental development of the 

graphic rating method. Psychological Bulletin, 18, 98–99. 

 

Lencioni, P. (2016). The Ideal Team Player: How to cultivate and recognize the three 

essential virtues. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of 

Psychology, 140, 5-55. 

 

Moreno, J. L. (1934). Who Shall Survive? A new Approach to the Problem of Human 

Interrelations. Washington DC: Nervous and mental disease publishing 

Company 

 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir. (2013). Megindlegar rannsóknir: Gerð 

rannsóknaráætlunar og yfirlit yfir helstu rannsóknarsnið. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 377-392). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri 

 

Scholtes, P. R., Joiner, B. L. og Streibel, B. J. (2018). The Team handbook (3. 

útgáfa). USA: Goal/QPC  

 

Schutz, W. C. (1958). FIRO: A Three-Dimensional Theory of Interpersonal Behavior. 

New York: Rinehart. 

 

Tuckman, B. W. (1965). Developmental sequence in small groups. Psychological 

Bulletin. 63(6), 384–399.  

doi:10.1037/h0022100 

 

Tuckman, B. W. og Jensen, M. A. C. (1977). Stages of small group development 

revisited. Group and Organizational Studies, 2, 419- 427. 

 

  

https://archive.org/download/interactionproce00bale/interactionproce00bale.pdf
https://archive.org/download/interactionproce00bale/interactionproce00bale.pdf


13 

VIÐAUKI 1 - Matstæki 

 

Listi Patrick Lencioni úr bókinni The Ideal Team Player. 

 

Humble 

My teammates would say... 

Sp.1 I compliment or praise them without hesitation. 

Sp.2 I easily admit to my mistakes. 

Sp.3 I am willing to take on lower-level work for the good of the team. 

Sp.4 I gladly share credit for team accomplishments. 

Sp.5 I readily acknowledge my weaknesses. 

Sp.6 I offer and accept apologies graciously. 

 

Smart 

My teammates would say... 

Sp.7 I generally understand what others are feeling during meetings and 

conversations. 

Sp.8 I show empathy to others on the team. 

Sp.9 I demonstrate an interest in the lives of my teammates. 

Sp.10 I am an attentive listener 

Sp.11 I am aware of how my words and actions impact others on the team. 

Sp.12 I adjust my behavior and style to fit the nature of a conversation or 

relationship. 

 

Íslensk þýðing í fyrstu persónu. 

 

Hógvær 

Sp.1 Ég hrósa hópmeðlimum óhikað. 

Sp.2 Ég gengst auðveldlega við mistökum mínum. 

Sp.3 Ég er viljug(ur) að taka að mér minna krefjandi verkefni í þágu hópsins. 

Sp.4 Ég deili fúslega lofi/viðurkenningu á árangri með hópnum. 

Sp.5 Ég viðurkenni hiklaust veikleika mína. 

Sp.6 Ég biðst afsökunar og tek við afsökunarbeiðnum af auðmýkt. 

 

Meðvitaður 

Sp.7 Almennt skil ég hvernig öðrum líður á meðan á fundi eða samtali stendur. 

Sp.8 Ég sýni öðrum í hópnum samhyggð. 

Sp.9 Ég sýni áhuga á daglegu lífi hópmeðlima. 

Sp.10 Ég er eftirtektasamur  hlustandi. 

Sp.11 Ég er meðvitaður um hvernig orð mín og gjörðir hafa áhrif á aðra í hópnum. 

Sp.12 Ég aðlaga hegðun og háttalag að eðli samtals eða samskiptum/tengsla við 

viðkomandi. 

 

Íslensk þýðing í þriðju persónu. 

 

Hógvær 

Sp.1 Viðkomandi hrósar hópmeðlimum óhikað. 

Sp.2 Viðkomandi gengst auðveldlega við mistökum sínum. 

Sp.3 Viðkomandi er viljug(ur) að taka að sér minna krefjandi verkefni í þágu hópsins. 

Sp.4 Viðkomandi deilir fúslega lofi/viðurkenningu á árangri með hópnum. 

Sp.5 Viðkomandi viðurkennir hiklaust veikleika sína. 

Sp.6 Viðkomandi biðst afsökunar og tekur við afsökunarbeiðnum af auðmýkt. 
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Meðvitaður 

Sp.7 Almennt skilur viðkomandi hvernig öðrum líður á meðan á fundi eða samtali 

stendur. 

Sp.8 Viðkomandi sýnir öðrum í hópnum samhyggð. 

Sp.9 Viðkomandi sýnir áhuga á daglegu lífi hópmeðlima. 

Sp.10 Viðkomandi er eftirtektasamur hlustandi. 

Sp.11 Viðkomandi er meðvitaður um hvernig orð og gjörðir þess hafa áhrif á aðra í 

hópnum. 

Sp.12 Viðkomandi aðlagar hegðun og háttalag að eðli samtals eða samskipta/tengsla 

við aðra. 

  



15 

VIÐAUKI 2 – Uppsetning matstækis á rafrænu formi 
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VIÐAUKI 3 – Niðurstöður í töfluformi 

 

Hópur 1 
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Hópur 2 

 

 


