
TIDLØS LEDERTRENING HØST 2022 
- fra selvrealisering til selvtransscendens 

 
Er du på jakt etter lederkoden? Savner du verktøy og innsikt som du ikke finner i den vanlige 
faglitteraturen? Trenger du kraft til å møte dine tøffeste utfordringer og inspirasjon til å 
oppnå dine dristigste mål?  
 
Steinerhøyskolens lederutviklingsprogram bryter med konvensjonelle kursrutiner for å 
utløse et reelt vendepunkt i din personlige utvikling og profesjonelle karriere. Vår formel er å 
skape unike kombinasjoner. Det nyeste innen coaching, endringsledelse og mental trening 
smeltes sammen med mytenes visdom og kreative strategier fra kunstfag. Resultatet er en 
forandring du ikke trodde var mulig! Det er dette som er tidløs ledertrening. 
 
Høsten 2022 starter «Tidløs ledertrening – fra selvrealisering til selvtransscendens». I kurset 
blir det satt et spesielt søkelys på overgangen fra delperspektiver og interessebasert adferd 
til helhetstenkning innenfor ledelse. Deltakerne får innsikt i arketyper og dyproller som 
kaster lys over viktige sider ved ledelsesfaget og hvordan mytisk dramaturgi kan brukes som 
en kilde til personlig motivasjon og menneskelig innsikt. Andre temaer på kurset er 
coachende lederstil, kombinatorisk kreativitet, perspektivtenkning, intuisjon i liv og ledelse 
samt formidling. 
 
Kursleder og hovedlærer er professor Even Lynne. Han er en erfaren coach, tidligere dekan 
for Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo og instituttleder ved universitetet i Agder. 
Gjennom interessante eksempler fra populærkulturen viser professor Lynne hvordan mange 
filmer og serier henter sin oppbygging fra myter og eventyr. Du vil lære hvordan disse 
underliggende strukturene kan gi deg effektive lederverktøy i møte med hverdagens tøffeste 
utfordringer. Teknikkene du blir introdusert for er basert på kunnskapsnøkler som ligger 
skjult i handlingsmønstrene til kjente karakterer fra mytologi og litteratur. Øvelsene bygger 
også på typiske situasjoner og scener som går igjen i vår kulturs viktigste historier og i 
eventyrenes symboler og arketyper. Etter gjennomført videreutdanningsemne vil ditt 
utbytte være:  
 

• Innsikt og verktøy som fremmer overgangen fra interessebasert adferd til 
helhetstenkning i rollen som leder og medmenneske. 

• Kartlegging av personlige styrker og svakheter som leder. 

• Innføring i coachende lederstil 

• Bruk av mytisk dramaturgi som verktøy i lederens personlige utvikling 

• Innføring i kombinatorisk kreativitet 

• Mestring av fastlåste situasjoner gjennom øvelser i perspektivcoaching 

• Arbeid med arketyper og dyproller som kaster lys over ledelse og livsmestring 

• Trening i utvikling av intuisjon som en ressurs i liv og ledelse  

• Formidlingstrening 

• Nettverk og treningspartnere blant andre ledere 
 
 

 
 



Målgruppe  
Videreutdanningsemnet «Tidløs ledertrening – fra selvrealisering til selvtransscendens» 
retter seg mot mennesker som ønsker verktøy, innsikt og motivasjon i sitt arbeid for å bli 
bedre ledere. Det kan dreie seg om formelle ledere i bedrifter, organisasjoner, skoler og 
klasserom, uformelle ledere i sosial- og familiesfæren eller enkeltpersoner med interesse for 
selvledelse, personlig utvikling og livsmestring.  
 
Eksamen  
Eksamen består i mappelevering av et antall arbeider som knytter seg til øvelsene som 
introduseres i kurset. Karakteren er bestått/ikke bestått.  
 
 
 


