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IGP-metoden 
Individ-Gruppe-Plenum tilnærming som sikrer medvirkning og fører til at 

beslutninger blir tatt i fellesskap 

IGP er en metode der deltakere i en diskusjon får muligheten til å tenke litt for seg 
selv (individ), presentere og diskutere tankene/ideene i en gruppe, og for at disse 
blir deretter presentert i plenum. Metoden kan brukes helt enkelt ved at lederen 
for et møte setter av tid til individuell arbeid før gruppediskusjon.  

I dette eksemplet, basert på IGP-metoden brukt i arbeidsmiljøarbeidet i Karmøy 
kommune, legger man opp til at møtet veksler mellom individ, gruppe og plenum 
flere ganger.  

 

 

 

 
Antall deltakere: Alle – store og små grupper.  
 
Deltakere deles inn i grupper med 3-8 personer. Du kan velge å ha grupper satt 
sammen med mennesker av lik eller ulik bakgrunn, men det er en fordel å ha god 
gruppedynamikk. IGP-leder utpeker en gruppeleder for hver gruppe.  
 

Tidsbruk: 2-timer 
 

Utstyr: 

 post-it lapper, flere for hver deltaker 

 Filp-over eller annet stort ark til hver gruppe 
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Gjennomføring: 
 
På forhånd:  

 Lag ett spørsmål med bakgrunn i en spesiell utfordring, et aktuelt 

utviklingsbehov eller forbedringsmulighet i eget arbeidsmiljø. 

Medarbeiderundersøkelser og andre kartlegginger kan være et godt 

utgangspunkt.  

 Spørsmålsstillingen skal være løsningsorientert og positivt ladet  

Eksempler: 

 Hva skal til for å fremme arbeidsnærvær? 

 Hvordan kan vi sikre god arbeidsfordeling?  

 Hva innebærer begrepet god kommunikasjon?   

 Hvordan kan vi tilrettelegge på vår arbeidsplass? 

 Hva konkret må til på vår arbeidsplass for at ansatte skal gå til 

leder før de oppsøker lege? 

I møte: 

 IGP-Leder har ansvaret for å innlede møtet og sørge for en god fremgang 
videre. 

 

 Gruppeledere har ansvaret for at alle kommer til ordet, får sin taletid, 
holde tiden i grupper, telle sammen poengsum og føre opp gruppens 
resultat i plenum.  

 
Resten av fremgangsmetoden går frem av den vedlagte møteplanen.  

Tips: 
 

Vedlegg: 
Møteplan for IGP. 
 


