Denne øvelsen er laget for at du skal gjøre deg noen refleksjoner rundt hva du
foreterekker å arbeide med - oppgaver eller mennesker. Sett inn det tallet som er
mest relevant for din situasjon.

Øvelse *
Spørrerskjema – Ledelse og lederstil
Nr Spørsmål

Aldri
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jeg oppmunter mitt team til å delta i beslutningsprosesser og jeg prøver å gjennomføre de ideer
og forslag de kommer med
Ingenting er viktigere for meg enn det å oppnå et
mål eller gjennomføre oppgaver
Jeg passer spesielt på at et prosjekt eller enn
oppgave blir ferdig til rett tid
Jeg setter pris på å hjelpe eller støtte andre når
det gjelder å gjennomføre en oppgave eller et
prosjekt
Jo mer utfordrende en oppgaver, desto mer setter
jeg pris på å jobbe med den
Jeg oppmuntrer dem jeg jobber sammen med til å
være kreative.
Når jeg jobber med en kompleks oppgave, passer
jeg på at alle detaljer blir ivaretatt
Jeg har ikke noe problem med å gjennomføre flere
kompliserte oppgaver parallelt
Jeg er glad i å lese artikler og bøker om trening,
ledelse, psykologi og prøve å sette det jeg har lært
ut i livet
Når jeg korrigerer feil, er jeg ikke bekymret for om
jeg utfordrer relasjoner til andre mennesker
Jeg styrer min tid meget effektivt
Jeg setter pris på å kunne forklare vanskelige
detaljer i en kompleks sak
Å dele opp store prosjekter i mindre håndterbare

Noen ganger
1

2

3

4

Alltid
5

14
15
16
17
18

oppgaver er naturlig for meg
Ingen ting er mer viktig enn å bygge opp et
effektivt team
Jeg stetter pris på å analysere problemer
Jeg respekterer andres naturlige begrensninger
Det er viktig for meg å støtte og hjelpe andre til å
forbedre effektivitet og adferd er viktig for
Det er viktig for meg å lese og oppdatere meg på
mine fagområder og implementere de prosedyrer
eller prosesser jeg har lært.

* Denne øvelsen er utviklet i læringssammenheng og er ikke testet for validitet

Resultater
Etter å ha fullført spørreskjema overføres resultatene i skjema under
Mennesker ( Den vertikale dimensjon)

Oppgaver (Horisontale dimensjonen)

1

2

4

3

6

5

9

7

10

8

12

11

14

13

16

15

17

18

Totalt

Totalt

X 0,2= *

X 0,2= *

* Multipliser totalen med 0,2 for å få ditt endelige resultat
•

Summer tallene ihver kolonne For eksempel mennesker 5,3,4,4,3,2,5,4,3, multipliser
totalen med 0,2 (33x0,2 = 6,6 ) Plot dette tallet på den vertikale aksen i matrisen under.
Gjør det samme med den oppgaveorienterte dimensjonen. Tilslutt trekker du to linjer fra
disse to punktene til de møtes for å se hva slags profil du har: Selskaps klubb, Team
leder, unnvikende eller autoritær

Send den gjerne til dine kolleger

www.bedriftsradgivning.org

