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LEDERTEAMET  
– FINNES DET?

Noen utfordringer kan ledergruppen bare løse i fellesskap

eamarbeid er alltid utfordrende. En ledergruppe har doble utfordringer: De 
skal samarbeide godt slik det forventes av et team, samtidig som den enkelte 
leder representerer sitt eget område og skal kjempe for det. I tillegg er per-

sonene som utgjør en ledergruppe ofte maktsøkende, ellers ville de sannsynligvis ikke 
befunnet seg i ledergruppen. Dette er dessverre oppskriften på maktkamp og subopti-
malisering, mer enn velfungering. Organisasjoner trenger imidlertid ledergruppen, og 
de trenger mest av alt ledergrupper som fungerer, et lederteam med blikk for helheten.

Heldigvis finnes det gode eksempler på at også slike team kan prestere på høyt nivå. 
Det beste eksemplet er også det eldste, legenden om Jason som samlet et lederteam 
av helter for å utføre den største av alle dåder: Å hente hjem til Hellas det gylne skinn. 
På forbløffende vis illustrerer denne 3000 år gamle fortellingen alle ledergruppers ut-
fordringer, og en vei ut av dem.

På denne samlingen jobber ledergruppen aktivt med å eie sin felles målsetting, identi-
fisere utfordringer i teamets fungering, og arbeider med å håndtere disse og fremme en 
mer effektiv teamfungering. Myten om Jason og Argonautene viser vei, og samlingen er 
solid forankret i forskning på effektive ledergrupper.

Formål og fokus for denne samlingen er:

 · Bevisstgjøre ledergruppens funksjonsnivå som lederteam 

 · Klargjøre når ledergruppen skal fungere 
som team, og når er det tilstrekkelig å  
ha en arbeidsgruppefungering

 · Bevisstgjøre teamroller 
og den enkelt- es 
bidrag

 · Samle 
ledergruppen 
rundt deres felles 
målsetting

 · Klargjøre de typiske dilemmaene 
og utfordringene i den enkelte 
ledergruppe

 · Håndtering av ledergruppens 
utfordringer

 · Tydeliggjøre ledergruppens  
strategiske og operative merverdi

LEG E ND E N  O M 
DE T G Y LN E 
SKINN

Innerst i Svartehavet finnes den 
største av alle skatter; et gyllent 
skinn fra tidenes morgen. Grekerne 
drømmer om å hente hjem denne 
nasjonalskatten som vil bringe 
velstand i landet. En slik oppgave 
klarer selv ikke helter alene. Fra hele 
antikkens verden samles datidens 
storheter: Jason, Herkules, Castor 
og Pollux, Orpheus, Theseus... De 
er nødt til å jobbe sammen for å 
lykkes, til tross for at de er sterke  
individualister. I skipet Argo seiler de 
g jennom farer og ukjent land til et 
mål som synes uoppnåelig, men som 
de kan klare hvis tilliten står fast og 
de klarer å bruke hverandres styrker 
til beste for helheten.
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«For dere har Gudene bestemt at dere skal bringe hjem  
det gylne skinn, om enn talløse farer venter dere på veien.»

EFFEKTIVE  
LEDERGRUPPER

Ledergrupper skal legge planer, fatte 
beslutninger, koordinere arbeidet, in-
formere og la enkeltlederne utføre jobben. 
Mange ledergrupper er effektive arbeids-
grupper, men noen oppgaver krever noe 
mer: Løsningen av viktige strategiske 
spørsmål, korrigering av feilaktige pros-
esser, finne riktige prestasjonsstandarder, 
endring og utvikling av organisasjonen. 
I slike tilfeller må ledergruppen ha egne 
mål ut over koordinering. De må rett og 
slett fungere som et team. 

Denne dagen handler om å bli bevisst 
forskjellen på teamfungering og arbeids-
gruppefungering, og når ledergruppen 
bør ha det ene eller det andre. Det arbei-
des med å samle teamet og danne eierskap 
til felles strategiske målsettinger og styrke 
sin fungering for å nå disse. 

JAKTEN PÅ  
DET GYLNE SKINN 

Argonautene oppførte seg som enkelt-
helter helt til de fikk en oppgave som 
var større enn de kunne klare alene: Å 
hente hjem det gylne skinn. På samme 
måte trenger alle ledergrupper et felles 
mål som krever deres felles innsats. Når 
ledergruppen forstår at de bare kan lykkes 
sammen, først da kan de begynne jakten 
på det gylne skinn. Veien dit er full av hin-
dre og utfordringer, noen av dem utenfor 
teamet, men forbausende mange vansker 
oppstår innen ledergruppen. Slik var det 
for 3000 år siden, og slik er det fortsatt. 

OM LEDERE  
OG HELTER

En helt er sterkere enn de andre. Helten 
er «larger than life», en andre ser opp til 
og ønsker å være som, et forbilde i van-
skelige situasjoner. Omtrent slik de fleste 
ledere ønsker å være. De greske heltene 
har imidlertid også svært menneskelige 
egenskaper. De kan være egoistiske, ko-
rttenkte, maktkåte og av og til for mye av 
det gode. Argonautfortellingen rommer 
helter som lykkes og helter som feiler. En 
effektiv ledergruppe evner å balansere 
samarbeidet innad med prestasjoner utad.

DAG 1 D AG  2 D AG  3

Ingen guddom vil ta skinnet for oss,  
om vi skulle be om det, og gi det til oss.

Herkules i Argonutika 

Alle sitater er fra boken Argonautica av Apollonius Rhodios

Mye strev og slit for de som reiser...
Fra Argonautika

Stort var det antall som samlet seg 
ved Jasons side. Disse heltene var 

kjent av alle, hver eneste en. 
Fra Argonautika



OM PROMETHEVS

Vi er et velrenommert konsulentfirma som har spesialisert oss innen lederutvikling, ledergruppe- 
utvikling/teamutvikling og organisasjonsforandring. Vi jobber med toppledergrupper, ledergrupper, 
kjører utviklingsprogrammer for ledere, arrangerer storsamlinger for alle i organisasjonen, samt utfører 
profesjonelle utviklingssamtaler (coaching) og trening av lederferdigheter (f eks retorikk). Vi skredder-
syr og lager et utviklingsforløp i samarbeid med kunden. Dette kan bestå av utvalgte samlinger, noen 
ganger med profesjonelle samtaler ved siden av. Vi følger som regel organisasjonen over lengre tid, men 
kan også benyttes til å holde enkeltstående foredrag på konferanser eller interne arrangementer. Vi har 
solid erfaring fra mange bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Promethevs sin unike profil innebærer integrering av moderne ledelsesteorier med historiske  
personer og epoker. Vi lærer av skikkelser som fikk til det ekstraordinære, og trekker «gull- 
korn» av læring i lederrollen ut av historiske vendepunkter. Filosofi, kunst og skjønnlitteratur trekkes inn 
for å belyse sentrale poeng ved ledelse og samspill. Vi er kanskje mest kjent for våre kurs i utlandet, hvor 
vi bringer ledere tilbake til en annen tidsepoke, eksempelvis renessansen i Firenze, der de får utforske 
ledelse på høyt nivå gjennom å bli kjent med skikkelser som Lorenzo de Medici, Michelangelo, Leonardo 
da Vinci, Machiavelli og Dante. Vi knytter teori til engasjerende historier som både kan underholde og 
berøre, samt viktigst av alt; åpner opp for egen erkjennelse og utvikling i påfølgende øvelser, gruppe- 
arbeid og refleksjoner. Det er for eksempel lettere å se på dine egne skyggesider som leder, når du vet at 
selv store ledere som Cæsar, Nansen og Amundsen slet med noe av det samme. 

Vi mennesker er sosiale vesener som fanges av historiefortelling, og vår pedagogiske profil gjør ledere 
og ledergrupper mer åpne for nye tanker, ærlig refleksjon og arbeid med egen utvikling og mellom- 
menneskelig samspill. Historiske skikkelser og filosofisk tankegods i kombinasjon med forskningsbaserte 
leder-teorier – alt designet i en nøye gjennomtenkt utviklingsprosess – fremmer mer effektiv ledelse!

TRE HJØRNESTEINER I VÅR TILNÆRMING TIL LEDERUTVIKLING:

KLASSISKE PERSPEKTIVER: Bruk av historie, filosofi, 
litteratur og kunst for en dypere og annerledes vinkling. 
Ved å gå tett på en annen tidsepoke kan vi se vår egen tid 
og eget ståsted i nytt lys.

AKADEMISK TYNGDE: Tilnærminger forankret i solid 
teori og forskning

REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS: Læring gjennom 
refleksjoner og utprøvinger i egen ledergjerning.

JAKTEN PÅ
LEDERSKAP

KLASSISKE

PERSPEKTIV
ER AKADEMISK

TYNGDE

REFLEKSJON OVER 
EGEN PRAKSIS

www.promethevs.no


