
Ledelseskurs Del 2 

Modul C - Team 



Mål for modul C - Team 

• Vite hva som kjennetegner et team 

• Sammensetning av komplimenter kompetanse og 
personligheter 

• Få en forståelse av viktigheten for rolleavklaring 

• Viktigheten av valgkomiteens rolle 

• Teamarbeid i praksis 
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Kraften i felles mål og felles 
retning 

Dersom alle på kontoret, 

i styret, i valgkomiteen, 

arrangementskomiteen,  

prosjektgruppa jobbet 

sammen mot det samme 

målet, ville den samlede 

kraften blitt langt større!  



Gruppe versus Team 

Hva er forskjellen? 
 

 



Arenaer for teamutvikling 

• Grupper av ansatte på opp til 8 som skal arbeide 
sammen, og med ulike funksjoner. 

• Grupper som settes sammen med det mål å 
prestere underveis og på et gitt slutt-tidspunkt, 
f.eks. arrangement 

• Et styre som skal fungere over lengre tid og skal 
prestere optimalt sammen med sin administrasjon. 

• En valgkomite som i perioder av et år har en svært 
viktig oppgave og derfor må fungere godt sammen. 

• Prosjekter  med leder som skal sikre maksimal 
prestasjon i hele prosjektperioden og spesielt ved 
prosjektets slutt. 

  



Team som fungerer 

• Har felles mål 

• Skape felles aksept for,       
og felles ønske om å nå mål. 

• Har verdier som regulerer 
teamets indre liv 

• Involverer alle 

• Tar hensyn til at vi takler 
prestasjonskrav forskjellig. 

• Komplementære 
ferdigheter og egenskaper 
utnytes 

 

• Tar seg tid til å stoppe opp 
slik at alle henger med og  
ingen presses til noe de 
egentlig ikke ønsker eller 
aksepterer.  

• Avklarer roller (kan gjerne 
bytte roller etter behov). 

• Evaluerer arbeidet jevnlig 
og kritisk konstruktivt slik 
at man ikke går i 
”suksessfella”. 



Hva er et team? 
7 prinsipper 

Foto:Jorann Tørnkvist  



7 prinsipper i teamarbeide 

 1. Teamet består av en liten 
gruppe mennesker og er satt 
sammen av individer med 
forskjellige evner kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger som 
utfyller hverandre. 
 

 2. Et team er etablert med en 
hensikt om å utføre et arbeid 
eller en oppgave (midlertidig 
eller permanent). 
 

 3. Teamet har gjensidig 
forpliktet seg til å samhandle 
med hverandre for å utføre 
denne oppgaven. 

 

4. Teamet har et konkret 
prestasjonsmål som 
medlemmene har forpliktet seg 
til å jobbe mot. 
 

 5. Medlemmene i teamet 
forplikter seg å jobbe etter 
teamets definerte 
arbeidsmetoder. 
 

 6. Teamets medlemmer tar 
felles ansvar for resultatet av 
teamets arbeid. 
 

 7. Teamet er i stadig prosess og 
utvikling…. 

 



 En finger alene kan 
ikke engang løfte en 
liten stein  

 (Indiansk ordtak) 

 

  

 

 

 

 

 

…men flere hender sammen……. 

 

 

 

 

 

 

”Det er viktig å gjøre det 
bra selv, men enda 
viktigere å gjøre de 
andre gode”!  
  Nils Arne Eggens 



Team som fungerer 

• Felles mål med felles aksept 

• Verdier som regulerer teamets indre liv 

• Felles leveregler (hvordan vi vi ha det i vårt team) 

• Involverer alle 

• Avklarer roller (kan gjerne bytte roller etter behov). 

• Evaluerer arbeidet jevnlig og kritisk konstruktivt slik 
at man ikke går i ”suksessfella” 

• Komplementære ferdigheter og egenskaper utnyttes. 
 



Faser i et teams 
arbeidsprosess 

Faser 

Forming 

Checking 

Performing 

Storming 

Adjourning Ytelse 

Norming 



Suksessfulle team 

Team som lykkes har som regel en felles forståelse av hvorfor 
teamet er sammensatt slik det er for å oppnå maksimal suksess! 

 
 
 

 
 
 

             
      
Team som ikke har denne forståelsen, vil kun sjelden kunne 
skape gode prestasjoner! 

Foto: Bjørn Wigdel 



Emosjonell intelligens, 
undervurdert 

• Emosjonell intelligens  er evnen til å oppfatte egne 
og andres følelser, skille mellom dem og bruke 
denne informasjonen i tenkning og handlinger. 

 

• Emosjonell intelligens er en avgjørende faktor for 
et individs personlighetsutvikling og dermed 
hvordan et team fungerer. 

 

• Emosjonell intelligens kan utvikles gjennom hele 
livet  

 
13 



 

 

”Do you know your people? 

  Do you love them?”  

   Mor Teresa på en lederkongress i India i 2001 

•       



Rolleavklaring 

 

Det er ikke medlemmene i seg selv,  

men hvordan de fungerer sammen  

 som gjør at de kan kalle seg et team! 
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Belbins Rolleavklaringsverktøy 
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 Bevissthet rundt teamrollene og teammedlemmenes 

styrker og svakheter kan effektivisere teamets 
arbeid 
 

 Hver enkelt kan bidra der deres ferdigheter er mest 
verdifulle i forhold til teamets arbeidsprosess til 
enhver tid 
 

 I andre faser i prosessen kan enkelte bidra mindre, 
fordi andre har bedre ferdigheter i denne fasen 

 
 Felles prestasjonskultur der alle er ansvarlige 
 

Belbins teamroller og faser 
i arbeidet 



Hvilke egenskaper har vi i 
vårt team? 

    Starteren 
• Utvikling/vekst 
• Visjoner 
• Rask i beslutningsfarten 
• Grensesprenging 
• Opptatt av å gjøre noe 

nytt 
• Løsningsorientert 
Relasjonsbyggeren 
• Kommunikasjon 
• Samarbeid/”vi-kultur” 
• Motivasjon 
• Opptatt av å gjøre noe 

sammen 
• Individ orientert 
 

 
 

    Controller 
• Resultatorientert 
• Får arbeidet unna/høyt 

tempo 
• Stor kapasitet og 

utålmodig 
• Avviksorientert 
• Ferdigstiller 
Organisatoren 
• Systemorientert 
• Rutiner/Kontroll 
• Opptatt av å gjøre noe 

rett 
• God orden 
• Regel orientert 



Valgkomiteen rolle  

 

Finne de rette personen til verv som har den 

kompetansen som trengs 

 

”rett person på rett plass” 

 

Sammensetning av komplimenter kompetanse og 

personligheter 
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Oppsummering –  
godt presterende team 

• Rette personer på rett plass (komplimentær 
kompetanse) 

• En aktiv valgkomitee 

• Involvere og delegere i klubbens arbeid – skape 
«VI»- følelse. 

• Klare retningslinjer – og forventningsavklaring til 
roller. Og til hvordan styret skal arbeid. 

• Samles utenfor møterommet ( sosialt, bli kjent) 
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Muligheter: 

• Når man velges inn i et styre 

• Når en sitter i en valgkomité 

• En arrangementskomité  

• En anleggskomité for komplekse anlegg 

• Ved leirarrangement der aktiviteter må ordnes      

• Ved lagspill 

• Ved arrangementer som kjøres som prosjekt 

 

 

 

 



Sjekkliste Modul C - Team 
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 Forstår hvorfor Valgkomiteens rolle er viktig 

 Ser hvordan vårt styre og utvalg kan jobbe bedre 
sammen 


