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1.  Deltagerne oplever i en simuleret praksis, hvad de er  
 god til og hvor deres blinde pletter er som leder.
      
2.  Spillet faciliterer en proces, der integrerer vidensfor- 
 midling og erfaringsudveksling, og som både er   
 dybt  seriøs, men samtidig sjov og involverende.
      
3.  Ved at skabe en fiktiv verden, som er tæt på virke  
 ligheden, gør spillet det lettere at diskutere faglige   
 problemstillinger i tilspidsede situationer.
      
4.  Det er veldokumenteret, at vi lærer meget bedre når  
 vi erfarer, end når vi hører! Derfor er spillet et effek-  
 tivt redskab til at træne, hvordan man arbejder som  
 leder.
      
TEAMLEADER er selvfaciliterende og tager to timer at 
gennemføre, inkl. introduktion og efterfølgende opsam-
ling og refleksion. I kan være 3-6 deltagere.
      
TEAMLEADER er udviklet i et samarbejde mellem ledel-
seseksperter og læringsspilvirksomheden Copenhagen 
Game Lab. 
     

Sådan træner TEAMLEADER 
dine evner som leder på kort tid

Teamledelse handler om at motivere, men også om at 
turde stille krav og have ambitioner. Du skal sørge for at 
alle føler sig involveret og anerkendt, samtidig med at du 
holder kursen og sikrer at I indfrier jeres mål. TEAM- 
LEADER giver deltagerne mulighed for prøve deres evner 
som ledere af i et virkelighedsnært scenarie, hvor det 
både handler om at skabe et motiverende arbejdsmiljø 
og håndtere interne konflikter i medarbejdergruppen 
samt leve op til ledelsens krav og forventninger.

TEAMLEADER simulerer et forløb, hvor man som nyansat 
afdelingschef skal få en dysfunktionel medarbejdergrup-
pe gjort velfungerende igen, mens man håndterer ude-
frakommende benspænd og resultatkrav fra ledelsen.

For at klare jer godt i spillet skal man være god til sætte 
ord på sin faglighed, erfaringer og antagelser om god 
og dårlig ledelse. På den måde skaber spillet det vig- 
tige refleksionsrum, hvor ny viden og erfaringsudveks-
ling smelter sammen, så man både lærer med og af hin-
anden. Derfor kan spillet både anvendes som værktøj til 
personlig lederudvikling og som inspiration på faglige 
arrangementer.

TEAMLEADER er et effektivt 
lederudviklingsværktøj

At have ansvar for medarbejdere 
stiller krav til dig som leder

”Jeg tror aldrig jeg har oplevet et
undervisningsværktøj, der formidler så 
meget god og relevant viden på så kort 

tid og på så engagerende en måde.”

Steen Suhr-Knudsen
 Projektchef, Gentofte Kommune
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