
Gå til gåsa og lær samspill 
 
 
 
Ved å studere gjessenes adferd, kan vi lære noen viktige prinsipper om hva som skaper styrke i team. 
 
 
Observasjon 1. Når hver gås slår med vingene, skaper den en oppdrift for fuglene som følger etter. Ved å fly i en 
V-formasjon, skapes det en synergi-effekt på 71%. Dette vil si at flokken kan fly 71% lenger enn hva en enkelt 
gås kan klare alene.  

Lærdom: Mennesker som arbeider for samme mål og føler at de spiller på samme lag, kommer mye 
raskere og enklere til målet fordi de får en ekstra kraft gjennom tillit, støtte og samhørighet.  
 

Observasjon 2. Når en gås kommer ut av formasjonen, føler den med en gang den ekstra luftmotstanden som 
oppstår når den flyr alene. Den er raskt på plass i formasjonen for å utnytte fordelen av løftekraften fra fuglen 
foran seg. 

Lærdom: Hvis vi hadde like mye vett som gåsa, forble vi i formasjonen med dem som fører oss dit vi 
ønsker. Vi må være villige til å motta deres hjelp og gi vår hjelp til andre. 

 
Observasjon 3. Når ledergåsa blir sliten, overtar en annen gås frontposisjonen, slik at ledergåsa får hvile. 

Lærdom: Det lønner seg å la de tøffe oppgavene gå på omgang og å skifte på lederskapet. Ledelse er 
en funksjon i gruppen som ikke alene er knyttet opp til lederen. Som med gjessene er vi mennesker 
avhengig av hverandres ferdigheter, talenter og ressurser. 
 

Observasjon 4. Gjessene i en formasjon kvekker på dem i fronten for å oppmuntre dem og holde farten oppe.  
 

Lærdom: Vi må forsikre oss om at våre tilrop virker oppmuntrende. I grupper hvor man muntrer opp 
hverandre, er produktiviteten mye bedre. Energien fra oppmuntringene styrker samspillet og gir 
engasjementet til den enkelte. 
 

Observasjon 5. Når en gås blir syk, såret eller nedskutt, stikker to gjess ut av formasjonen og følger den ned for 
å hjelpe og beskytte den. De er sammen med den til den kan fly igjen eller til den dør. De oppsøker da en ny 
formasjon eller tar igjen sin egen. 
 

Lærdom: Dersom vi var like kloke som gåsa, holdt vi sammen i vanskelige tider såvel som i gode. 

 
 
 
Kilde: En presentasjon av Angeles Arrien i 1991 basert på arbeid av Milton Olson.  


