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ORG963-	Oppgaven

Svar	på	en	av	følgende	oppgaver;
	
Oppgave	1.
Det	er	mye	som	kan	gå	galt	i	forbindelse	med	reformer,	organisasjonsendring	og	utviklingsprosjekt.
Vi	vil	at	du	ut	fra	det	du	har	lært	gjennom	den	nasjonale	rektorutdanningen	trekker	fram	den	eller
de	teoretiske	tilnærmingene	som	du	mener	best	forklare	hvorfor	det	så	ofte	kan	gå	galt.	Redegjør
for	begrepet/teorien	og	begrunn	svaret	ditt	med	utgangspunkt	i	et	case/reform	du	har	lest	om,	eller
egne	erfaringer.	Til	slutt	ber	vi	deg	skissere	hvordan	man	kunne	eller	burde	ha	gått	fram	for	bedre	å
lykkes	med	initiativet.
	
Oppgave	2.
Ledelse	er	et	omdiskutert	tema,	og	forventningene	til	dagens	ledere	er	større	enn	noensinne.	De
skal	ikke	bare	initiere	endring	og	utvikling,	men	i	tillegg	framstå	som	teambyggere,	problemløsere
og	konflikthåndterer	om	den	slags	skulle	oppstå.	Vi	vil	at	dere	gjør	rede	for	lederbegrepet	og
kompetanser	som	dere	mener	er	helt	essensielle	for	det	å	framstå	som	en	handlingsorientert	leder	i
skolesektoren	i	dag.	Reflekter	deretter	over	hvordan	dette	kompetansebehovet	har	endret	seg	over
tid,	og	hvilke	kompetanser	du	anser	som	viktigst	for	en	rektor	når	du	ser	10	år	fram	i	tid.	Helt
avslutningsvis	ber	vi	deg	skissere	innholdet	i	et	lederutviklingsprogram	for	rektorer	i	din
kommune/eierselskap	som	skal	kunne	sikre	rektorene	de	nødvendige	lederkompetansene	inn	i
framtiden.
	
Oppgave	3.
Alle	snakker	om	behovet	for	innovasjon,	men	få	sier	så	mye	om	forutsetninger	for	og	hvordan	vi	kan
skape	innovasjon	i	organisasjoner/f.eks.	skoler.	Vi	vil	at	du	redegjør	for	begrepet.	Deretter	vil	vi	at
du	tar	fatt	i	listen	over	hva	som	kjennetegner	innovative	kulturer	som	ble	drøftet	på	forelesning	30.
august	2018.	Legg	disse	kriteriene	oppå	din	egen	skole	og	drøft	i	hvilken	grad	du	vil	karakterisere
den	skolen	du	er	leder	i	som	å	være	gjennomsyret	av	en	såkalt	innovativ	kultur.	Til	slutt	vil	vi	at	du
tar	tak	i	noen	av	de	punktene	der	din	skole	ikke	scorer	høyt.	Drøft	tiltak	som	du	kan	iverksette	for	å
utvikle	din	skole	for	å	skape	en	enda	mer	innovativ	organisasjonskultur.	Hvorfor	velger	du	akkurat
disse	tiltakene?
	
Lykke	til
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Innledning  

I denne eksamensbesvarelsen har jeg valgt å besvare oppgave 2: 

Ledelse er et omdiskutert tema, og forventningene til dagens ledere er større enn noensinne. 

De skal ikke bare initiere endring og utvikling, men i tillegg framstå som teambyggere, 

problemløsere og konflikthåndterer om den slags skulle oppstå. Vi vil at dere gjør rede for 

lederbegrepet og kompetanser som dere mener er helt essensielle for det å framstå som en 

handlingsorientert leder i skolesektoren i dag. Reflekter deretter over hvordan dette 

kompetansebehovet har endret seg over tid, og hvilke kompetanser du anser som viktigst for 

en rektor når du ser 10 år fram over tid. Helt avslutningsvis ber vi deg skissere et innhold i et 

lederutviklingsprogram for rektorer i din kommune som skal sikre rektorene de nødvendige 

lederkompetansene inn i framtiden. 

I besvarelsen av oppgaveteksten bruker jeg relevant teori fra pensum, Stortingsmeldinger, én 

evalueringsrapport fra NTNU og henvisninger til forelesningene i forbindelse med Nasjonal 

rektorutdanning 2017-18. 

Kompetanser for en handlingsorientert leder i skolesektoren 

Lederkompetanser som verktøykasse  

Det er mange teorier om ledelse og om hvordan det kan forstås og hvordan det utøves i ulike 

bransjer og organisasjonsformer. Utøvelse av ledelse er komplekst og handler om lede 

gjennom motsetninger og evne til å balansere mellom ulike interessekonflikter. Når det er sagt 

handler ledelse først og fremst om å nå fastsatte mål. Målene for en skole kan være mange, 

men hovedmålsetningen er å bidra til å øke elevenes læring og utvikling. Dette er 

kjernevirksomheten. Ledelse må derfor være handlingsorientert og handler om å utvikle en 

verktøykasse av kompetanser som kan brukes til bestemte lederoppgaver. Det kan også være 

hensiktsmessig å skille mellom administrasjon som handler om å få det eksisterende til å 
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fungere godt og ledelse som dreier om å endre det bestående (Helland Olsen, 2018, august 

31).   

Ledelse er å navigere i krapp sjø   

Videre mener Strand (2012) at det å utøve ledelse handler om å takle det uforutsette, det 

tvetydige og de usikre momentene som råder på sin skole. På et overordnet nivå kan vi si det 

handler om å navigere gjennom paradokser og dilemmaer. Ledelse foregår i en bestemt 

kontekst og lederen utøver sitt lederskap med et sett av betingelser som dermed danner et 

utgangspunkt og kjennskap til de utfordringene som skolen står ovenfor (Strand, 2012, s. 33).  

Ledelse forstått som roller  

Med utgangspunkt i Henry Mintzbergs forskning på lederatferd referer Strand (2012) til 

ledelse som et sett med roller som skal fylles og som sier noe om hvordan de skal forstå og 

utføre oppgaver. Disse ulike rollene er produsent, administrator, integrator, entreprenør 

(Strand, 2012, s. 21). Forkortet blir dette PAIE. I denne begrepsforståelsen ligger det i 

produsenten perspektiver som er orientert rundt mål og resultater og rollen kan forstås som en 

regissør. I administratorrollen ligger det perspektiver om å skape orden og systemer der 

lederen er en informasjonshåndterer og koordinator. Med utgangspunkt i integratoren 

vektlegges det å bygge samhold, relasjoner og oppslutning og der lederen er en fasilitator og 

mentor. I rollen som entreprenøren ligger det perspektiver der lederen er en innovatør som har 

fokus på å ivareta og utvikle muligheter som dukker opp gjennom forhandlinger og 

innovasjon (Stand, 2012, s. 167)(Hye, 2018, 26.januar).   

Situasjonsforståelse og utvikling av mentale modeller  

En av de viktigste forutsetningene for utøvelse av lederskap i å være klar over de 

kontekstuelle betingelsene. Da må vi ha god kjennskap og et godt innblikk og forstå egen 

skole. Vi kan si at det er de kontekstuelle betingelsene som bestemmer hvilke brillesett som vi 

kan bruke for å forstå det som skjer og som gjør at vi kan utvikle en god og hensiktsmessig 

situasjonsforståelse. Boleman og Deal (2013) mener det handler om å utvikle evnen til å 

forstå det som skjer i egen organisasjon gjennom fortolkningsrammer, eller mentale modeller. 

De fire fortolkningsrammene som fungerer som er et sett med ideer og antagelser er: 
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(Boleman og Deal, 2013, s. 43)  

I dette perspektivet handler ledelse om å kunne «bytte» linser, samtidig bytte og variere 

fortolkningsrammer for å finne riktig perspektiv som passer til situasjonen. Modellen sier noe 

om hvilken logikk og tankerekker vi bruker for å forstå situasjoner. Dårlig lederskap kan bety 

at vi har for snevert syn på egen skole, mangelfull tenkning eller utilstrekkelige ideer og 

oppfatninger av de prosessene som skjer. Fortolkningsrammene er et verktøy for utvikling av 

mentale modeller slik at vi bedre kan skape muligheter og finne strategier som gir resultater 

(Øgård, 2018, 25.januar).   

Et rammeverk for å skape sammenheng i skoleutviklingen – the coherence 

framework  

Fullan og Quinn (2016) har gjennom sin forskning laget et rammeverk av elementer, eller 

drivere som skaper sammenheng i skoleutviklingen. Begrepet som brukes er «Coherence» og 

kan sier noe om hvordan vi kan skape sammenheng mellom integrasjonen av ulike elementer, 

relasjoner og verdier. I dette handler det om å skape mening og ta utgangspunkt i det som 

betyr noe for oss. For å skape retning i skoleutviklingen er dette et essensielt spørsmål som vi 

må engasjere lærerne i. I søken etter mening må det gjøres noen vurderinger. Vi kan ikke tro 

på alt, men i den kollektive dialogen må vi skissere et verdimessig grunnlag som er 

retningsgivende for skolens arbeid. Dette er noe vi må enes om. Det handler mer om 

kulturelle aspekter og ikke om strukturer (Fullan og Quinn, 2016, s. 2). Modellen de har 

utarbeidet har fire elementer, eller drivere som alle virker sammen og sammenkobles gjennom 

ledelse:  
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(Fullan og Quinn, 2016, s.12)  

Den første av driverne «Focusing direction» handler om å skape sammenheng med å målrette 

innsatsen for å bygge kollektiv kapasitetsbygging. Lederen må koordinere de andre driverne 

og være formålsdrevet, utarbeide en klar strategi og samtidig utvikle og drive en god 

endringsledelse. Lederen må ha hånda på rattet og sette retningen for skolen. Alle skal med. I 

driveren «Cultivating collaborative cultures» handler om rolleavklaring på de ulike nivåene på 

skolen og hvordan samordne kompetansen for å jobbe mot et felles mål. I dette elementet er 

det fokus på å skape en kultur for læring, samskaping, kapasitetsbygging og lærende ledelse. 

«Deepening learning» tar sikte på å legge til rette for dybdelæring og kunnskap om hvordan 

endring og utvikling av undervisningspraksis kan bidra til at læring i klasserommet skjer. Den 

siste driveren «securing accountability» er å sikre at det er en kultur som forplikter. Med dette 

menes ansvar for den enkelte og den kollektive ansvarligheten i gruppen (Fullan og Quinn, 

2016, s. 12-14). Videre mener Fullan og Quinn (2016) at forbedringsarbeid i stor grad handler 

om den kollektive kapasiteten som utvikles i motsetning til den enkelte læreres kapasitet. For 

å få til dette må det utvikles disiplinerte samarbeidskulturer på skolen.  

Kompetansebehovet har endret seg over tid 

Nye politiske krav og forventninger  

Historisk sett ble ledere i skolen rekruttert bland dyktigste læreren i kollegiet og vi kan derfor 

si at lederrollen var sterkere knyttet til anseelsen og status blant sine likemenn, med få krav til 
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formell lederkompetanse. Skolen har også vært preget av lukkethet, der læreren har utviklet 

sin individuelle praksis i klasserommet isolert fra kollektivet. Lærerrollen har også endret seg 

til fra den mannlige, strenge autoritetsfiguren med høy status i bygda, til å bli et 

kvinnedominert yrke som har dreid skolen i en mer feministisk retning. Fra etterkrigstiden og 

i tiårene framover ser vi en økende kompleksitet som kommer til uttrykk blant annet i form av 

nye politiske krav og forventninger, samt lovendringer og ansvarliggjøring i forhold til 

skoleeier (Aas & Paulsen, 2017, s.14) Dette endrer konteksten for ledelse og hvilke 

lederkompetanser skoleledere bør inneha. Før den 9-årige grunnskolen ble lovfestet i 1969 og 

innføringen av enhetsskolen, har skolen utviklet seg inkrementelt over tid. På 70-tallet og i 

tiårene framover, skjer det mye og reformivrige statsråder innfører mange reformer på kort 

tid. Endringene gjør at skoleutviklingen opplever mange oppbrudd og mangel på kontinuitet. I 

takt med globaliseringen blir skoleområdet utsatt for et stort internasjonalt press og det blir en 

kamp mellom landene om å tiltrekke seg den mest kreative og innovative kunnskapsbanken. 

Skole og kunnskap ble derfor et sentralt virkemiddel for å utvikle et lands konkurransekraft 

(Øgård, 2018, august 30).  Denne dreiningen fra plantenkning til markedstenkning seg vi ved 

innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 er vi ser et nytt styringsregime basert på prinsipper fra 

New Public Management (Nordahl et al., 2016, s. 41) Den nye markedslogikken gjør at 

skolene blir gitt større handlingsrom, men samtidig et større resultatansvar.    

Fra New Public Management til Governance-tenkningen  

Et sterkt fokus på målstyring gjør denne logikken overskygger mye av de grunnleggende 

verdiene som skolesystemet er bygd opp om. Dette konkurranseelementet ser vi tydelig ved 

det sterke fokuset på PISA resultater og nasjonale prøver i der benchmarking mellom skoler 

både nasjonalt og internasjonalt preger skoleutviklingen. Skolene blir utsatt for konkurranse, 

noe vi også ser gjennom økningen av private skoler og barnehager (Øgård, 2018, august 30) 

Videre ser vi nå en utvikling i offentlig sektor som ser ut til å dreie seg mer fra New Public 

Management til den nye Governancetenkningen som har et større fokus på betydningen av 

både læring på tvers av sektorer og i nettverk med andre aktuelle samarbeidspartnere. Dette 

ser vi blant annet på det økende samarbeidet og i blant annet programmer for 

kompetanseutvikling mellom skoler og kommuner i ulike klynger og knutepunkter, skolenes 

samarbeid med universiteter og høgskoler og nettverksbygging blant ledere i en kommune 

(Øgård, 2014, s.10).  
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Lederkompetanser i framtiden  

Et paradigmeskifte i synet på skoleledelse 

Som jeg har vist til ovenfor har de kontekstuelle betingelsene for skolen har endret seg 

markant og det stiller krav til en profesjonell ledelse som evner å posisjonere seg i dette 

bildet. Aas & Paulsen (2017) peker på at parallelt med denne utviklingstrenden, har det skjedd 

et paradigmeskifte i synet på skoleledelse. Ved begynnelsen av 2000-tallet blir rektoren 

beskrevet som en lederskikkelse som skulle ha styrke og autoritet til å styre og at læreren i 

stor grad måtte akseptere rektoren som leder. I Stortingsmelding nr. 22 

(Kunnskapsdepartentet:2010 – 2011) blir begrepet om den lærende skole introdusert og her 

blir distribuert ledelse presentert. Her blir det lagt vekt på en rektorrolle som i større grad 

legger lytter og tar hensyn til lærerprofesjonen gjennom demokratiske prosesser. I dette 

perspektivet blir distribuert ledelse noe som skjer i interaksjon og i samspill med alle aktørene 

i og utenfor skolen i den gitte konteksten (Aas & Paulsen, 2017, s.15). Aas & Paulsen (2017) 

beskriver denne forståelse for ledelse for et involverende lederskap i samspill.   

Statlige føringer og krav  

Èn av de mest politiske føringene som det jobbes med på skolene nå og om vil prege 

skoleutviklingen de neste årene er arbeidet med fagfornyelsen. I den forbindelse er det 

utviklet en ny overordnet del som skal erstatte den generelle delen. Den er et policydokument 

som sier noe om hvilken retning skolen skal gå i og beskriver det verdigrunnlaget og det 

grunnsynet som skal prege den pedagogiske praksisen (Utdanningsdirektoratet 2017). Her 

legges det vekt på å utvikle et profesjonsfellesskap og utviklingen av et profesjonelt fellesskap 

forutsetter en god profesjonell ledelse. Lederen må ha god ledelsesfaglig legitimitet, altså ha 

god formell kompetanse i skoleledelse, eksempelvis gjennom rektorutdanningen og andre 

utdanningsprogrammer. Robinson (2017) mener legitimitet også handler om personlige 

egenskaper som blir respektert, som for eksempel det å være omsorgsfull, vise uselviskhet og 

entusiasme og hengivenhet i ledergjerningen. Det er viktig å framstå som en 

handlingsorientert og vise at du vil noe med skolen. Det framheves at god ledelse har 

forståelse for pedagogikk og de utfordringer lærerne står ovenfor. I en sektor som historisk 

sett har rekruttert ledere fra sine egne rekker, vil dette kravet møtes. I lys av den 

kompleksiteten som knyttes til skoleledelse, vil det likevel være relevant å problematisere om 

lederkompetansene som kreves best finnes blant skolefolkets egne. Sektoren bør åpne seg for 

ledere med andre impulser og annen erfaring, som blant annet kan gi ny impulser og drivkraft 
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til blant annet til det visjonære og strategiske arbeidet, som etter min mening er mangelvare i 

skolesektoren. Videre i den overordnede delen framheves det at lederen må bygge gode 

samarbeidskulturer og tillit i skolen. Dette samsvarer bra med forskningen til Robinson 

(2017), som sier at ledere som er godt likt av de voksne i systemet også anses som mer 

effektive. Tillit avhenger også av lederens integritet, som vises gjennom beslutninger som har 

bekrefter hovedmålsetningen for skolen, som handler om å bidra til å øke elevenes læring og 

utvikling. 

Å bygge gode team  

Gitt at mye av utviklingsarbeidet på skolene skjer i team, er det viktig å tilrettelegge for at 

denne læringen og utviklingen kan skje nettopp i teamet. Ledelse handler om å lede gjennom 

andre og en viktig å sette sammen og følge opp team er viktig for at teamlæring skal skje. En 

av de store utfordringene med teamarbeid er mangelen på disiplin og refleksjon som kan lede 

til læring. Arbeid i team må være noe annet enn generell prat om hverdagslige utfordringer 

knyttet til praksis, og i større grad en strukturert prosess med tydelige målsetninger. 

Å bygge mestringstro «self-efficacy» 

For å sette sammen gode team er det viktig å ha og kjennskap og relasjon til den enkelte lærer. 

Oppfølging og veiledning av lærerne er en av lederhandlingene jeg bruker mye tid på og som 

jeg mener viktig. Denne relasjonsbyggingen er dynamisk og noe som skjer kontinuerlig. Det 

handler i stor grad om å være tett på lærerne og bidra til å utvikle de sterke sidene for å gi 

mestring og egenutvikling for den enkelte. Det er i tillegg viktig i oppfølgingen å skape et rom 

for åpenhet og dialog om forbedringspunkter. Et viktig moment her å bygge mestringstro 

(«self-efficacy») slik at lærerne klarer å utføre de oppgavene de blir gitt (Johannessen & 

Olsen, 2008 s. 28).   

Ha fokus på organisasjonslæring  

Fem disipliner i organisasjonslæring  

Roald (2012) viser til Peter Senges fem disipliner for å drive organisasjonslæring. Disse 

elementene er systemisk tenkning, personlig egnethet, mentale modeller, felles visjon og 

teamlæring (Roald, 2012, s. 131). Av disse elementene vil jeg kommentere arbeid med felles 

visjon. For å drive organisasjonslæring er det viktig at lærerne kjenner til våre felles verdier 

og visjoner og samtidig er med på å utvikle den, slik at lærerne får et eierforhold til den. I vår 

kommune er et av satsningsområdene verdien om inkludering, som betyr at alle barns skal 

med. Inkludering kan være vanskelig og er derfor noe som er del av kollektive refleksjonen 
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som vi jobber med på alle nivåer i skolen. Barna på skolen er «våre» barn og det betyr blant at 

alle hilser på barna og inngår i positive interaksjoner som bidrar til relasjonsbygging på tvers 

av klasser og trinn. Denne bevisstheten er med å styre vår kollektive ansvarlighet for å jobbe 

med inkludering. Dette er noe vi som ledere må følge opp og drive videre i utviklingsarbeidet. 

Endring av skolestrukturer 

I løpet av de siste årene har vi sett en utvikling der skolestrukturene endres. Reformer som 

medfører kommunesammenslåinger og økonomiske innstramninger i kommunene gjør at små 

skoler slåes sammen og blir til større enheter. Økningen i antall elever og personal utfordrer 

mange sider av skoledriften, både kulturelt og strukturelt. Ledelse i dette perspektivet vil blant 

annet handle om å bygge og vedlikeholde gode systemer og koordinere, samt ha oversikt over 

prosessene som skjer på skolen. 

Å designe læreprosesser – Irgens utviklingshjul 

Som jeg tidligere har vært inne på, kan det sies at lærernes kjernekompetanse kan bestående 

av taus kunnskap. For å drive kollektiv kompetanseutvikling på egen skole er det viktig å få til 

en sterk læringskultur som slik at vi kan drive organisasjonslæring i fellesskap. Lederen må 

designe og igangsette læreprosesser som blant annet bidrar til at den tause kunnskapen blir 

utgangspunkt for refleksjoner i kollegiet. Dette får blant annet betydning for hvordan vi tenker 

når vi planlegger og gjennomfører fellestiden for lærerne. Fokuset må ligge på læring i 

motsetning til formidlere av informasjon. Eksempler på dette er hvordan vi jobber med 

resultater fra kartlegginger, pedagogisk analyse av ulike caser, lese faglitteratur og hvordan 

koble teorien til praksis, erfaringsutveksling av praksisfortelleringer og implementering av 

programmer. Roald (2012) viser til Erik Irgens utviklingshjul for å forstå hvilken 

kompetanseutvikling som skjer på skolen:  
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(Roald, 2018, mars 9)  

For å øke og skape et læringstrykk er det viktig at vi i større grad har fokus på å drive 

utviklingsarbeid der vi oppholder oss i kakestykke 4 der kollektiv kompetanseutvikling skjer.  

Ledelse av implementeringsarbeid  

Et økt fokus på arbeid med kollektive prosesser over tid, fordrer at lederen utvikler kunnskap 

om hvordan drive implementeringsarbeid på egen skole slik at teorier kan omsettes i praksis. 

På min skole er vi nå i gang med implementeringen av en ny undervisningsform og i 

planleggingen av denne intervensjonen har vi tatt utgangspunkt i Fixens rammeverk for 

implementering som viser de ulike stegene i et implementeringsarbeid:  

 

(Roland og Westergård, 2015, s. 22) 

Modellen viser hva som skal implementeres (kjernekomponenter), hvordan implementeringen 

skal skje (trening og veiledning) og for hvem implementeringen skal gjelde (ansatte) (Roland 

& Westergård, 2015, s.22). Det er viktig å involvere lærerne må involveres slik at vi kan 

bygge en felles forståelse og forpliktelse for det endringsarbeidet som skal skje (Roland & 

Westergård, 2015, s.24). For å oppnå denne endringen og for å beskrive de ulike prosessene 

bruker Roland & Westergård (2014) begrepet implementeringsdrivere. Den driveren som gir 

best effekt på implementeringen av kjernekomponentene er å fokusere på trening og 

kollegaveiledning direkte i klasserommet. For å koordinere de ulike prosessene i 

implementeringen må det lages en implementeringsplan. Den sier blant annet noe om 

doseringen, altså hvor mye de ansatte skal lese fagstoff, hvilke kursing som skal gjennomføres 

og plan for utprøving og veiledning i klasserommet. Tidspunkter og frister må settes inn og 

det må avklares hvilke rolles de ulike lærerne på teamet skal i arbeidet. Ifølge Roland og 

Westergård (2015) er det gjort mye forskning på endringsarbeid og det er majoriteten av 
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intervensjoner som blir forsøkt implementert ikke blir like vellykket som ønsket ved oppstart. 

Et viktig moment for å øke sjansen for å lykkes er å være tålmodig og følge planen i over tid. 

Det er viktig å støtte hverandre underveis, vær tydelige med prioriteringen og ha et langsiktig 

perspektiv slik implementeringsarbeidet gjør at vi utvikler dypere læring.  

Strategier i ledelse av endringsarbeid  

I møte med de endringsprosessene som skjer på skolene gjennom planlagte og ikke planlagte 

endringer, blir det av Jacobsen (2012) skissert to hovedstrategier som gir et teoretisk 

rammeverk for å tilnærme endringsarbeid. Den første strategien, strategi O har som mål å 

utvikle ferdigheter og relasjoner og tar utgangspunkt i en kontinuerlig utvikling av den enkelte 

i en lærende organisasjon. For at dette skal skje må det skapes tillitt og trygghet i kollegiet. 

Den kan betegnes som den «myke» og «demokratiske» stilen som i større grad har fokus på å 

utvikle mennesker til og skape et deltakende samarbeidsklima slik at forbedringsarbeid kan 

skje. Ledelse i strategi O handler om å delegere, legge til rette og skape engasjement i 

endringsarbeidet. Strategi E har som mål å forbedre resultater og har et fokus på systemer og 

strukturer og kan forstås som en «hard» og «hierarkisk» tilnærming. Det blir i større grad 

benytter seg av ytre belønning og endringsarbeidet blir initiert fra ledelsen gjennom 

situasjonsanalyser, iverksetting av mål, skissere løsninger og iverksetting av 

implementeringsarbeid. Endringsarbeid kan på den måten forstås som «top-down» initiativer i 

motsetning til «bottom-up» (Helland Olsen, 2018, 25.oktober) I realiteten vil man drive en 

skoleutvikling med elementer av begge strategier og ulike lederstiler i et samspill. 

Hovedpoenget er å ha et bevisst forhold til hvilke drivkrefter og motstand som ligger i de 

ulike strategiene og stilene. I forhold til den økte kompleksiteten som vil prege skolen i 

framtiden, vil strategisk lederkompetanse være en sentral kompetanse i ledelse framtidens 

skole. 

Lederutviklingsprogram  

I denne delen av oppgaven jeg vil jeg aller først skissere noen grunnleggende forutsetninger 

for et godt lederutviklingsprogram. Så vil jeg trekke fram noen kompetanser jeg mener er 

viktig i et lederutviklingsprogram. I et lederutviklingsprogram vil det også være aktuelt å ta 

med temaer blant annet innenfor økonomi, juss, HMS og relatert emner knyttet til 

personalledelse. Det har jeg ikke lagt vekt på i denne delen.     
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Psykologisk trygghet og utvikling av relasjoner 

Med referanse til læringsarbeidet som skjer i en klasse på en skole, blant kolleger og i dette 

tilfellet et ledernettverk, er det en grunnleggende forutsetning at det skapes et godt 

læringsklima i gruppen. Det må utvikles gode relasjoner, slik at gruppedynamikken er preget 

at tillit og trygghet. Tillit i denne forstand, forstås som tillitt mellom andre aktører i 

programmet som skolesjef, rådgivere og konsulenter som er involvert i programmet. For at 

gode læringsprosesser skal skje, må deltakerne oppleve «takhøyde» og det må oppleves 

«risikofritt» å være delaktig. Deltakerne må oppleve en psykologisk trygghet i gruppen for at 

læringsfellesskapet skal bære frukter (Aas & Paulsen, 2017, s.362).  

Utvikling av felles språk og lederidentitet  

I rapporten Ledet til ledelse – Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et 

internasjonalt perspektiv viser til evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen at lederes 

kontinuerlige læring og utvikling må koples tett til de læringsprosessene som skjer på skolene 

for å skape kunnskapsutvikling. De læringsprosessene som skjer tar utgangspunkt i felles 

refleksjoner og erfaringsdeling. Driverne i denne prosessen blir å konstruere lederidentitet, å 

skape mening om praksis og å tilegne seg et felles lederspråk (Lysø et.al., 2011, s 57).   

Lederens identitets- og personlighetsutvikling  

Et lederutviklingsprogram bør også ta utgangspunkt i den enkelte leders personlige utvikling 

og forståelse av sin identitet som leder. Forståelsen av hvilken påvirkning egen lederatferd har 

på andre og hvilke effekter det har på andre, både med tanke på kommunikasjon, men også 

med tanke på relasjonsbygging er en viktig del av personlighetsutviklingen. Kartlegging av 

personlighetsegenskaper er et godt utgangspunkt for å starte denne refleksjonsprosessen. Da 

tenker jeg eksempelvis på kartlegginger ut i fra Carl Jungs typologi eller BIG-FIVE som er 

vanlige kartlegginger som sier noe om hvor du skårer på ulike preferanser innenfor det som 

kalles for relativt faste personlighetstrekk. De preferansene som måles er eksempelvis om du 

er ekstrovert eller introvert og andre dimensjoner av personligheten som sier noe om hvordan 

du tar beslutninger og hva bestemmer atferd. Av egen erfaring kan slike refleksjoner i en 

gruppe være en lærerik reise og kan i et trygt læringsmiljø bidra til en konstruktiv 

egenutvikling som leder.  

Utvikling av kultur  

Ledelse skjer i en kontekst og jeg tenker det er viktig å ha god oversikt og bli kjent med egen 

skole. Dette gjelder på alle nivå. Å bygge gode kulturer er sentralt og en viktig 
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lederkompetanse. Skolene må ha en god kultur for samarbeid og for å lære i fellesskap, noe 

som også støttes av Fullan og Quinn (2016) sin forskning om «Coherence». For å bli kjent 

med skolekulturen er OCAI et relevant verktøy. Perspektivene i denne kartleggingen gir 

kjennskap til egen kultur, men også et utgangspunkt for å starte endringsprosesser i personalet 

om hvilke kulturer vi ønsker for fremtiden for vår skole. I kulturkartleggingen vi 

gjennomførte på rektorutdanningen kom det blant annet fram at skaperkulturen på skolen ikke 

er så stor, men at dette er en ønsket utviklet. I tråd med samfunnsutviklingen må det i 

framtidens skole i større grad utvikles en skaperkultur med større vilje til endring og 

nytenkning. I dette perspektivet ligger det også et krav om utviklingen av en lederkompetanse 

innen for endringsledelse og hvordan nye intervensjoner kan implementeres i skolen, som jeg 

har gjort rede for tidligere i besvarelsen. Den gode lederen som bygger gode kulturer og 

driver systematisk endringsarbeid over tid, vil ikke klare det uten å opparbeide seg en stor 

grad av tillitt legitimitet i organisasjonen. Det handler i stor grad om å få de rundt til å tro på 

«prosjektet» ditt. Uten gode tillittsrelasjoner er det fare for å «miste garderoben» og da vil 

veien til en effektiv skoleledelse bli bratt og det vil genereres mye motstand fra omgivelsene 

og effektiv ledelses vanskeliggjøres.  

Strategisk lederkompetanse  
En annen viktig lederkompetanse er å være handlingsorientert i forhold til mål og visjoner for 

skolen. Skoleledere må i større grad øve opp den strategiske kompetanse. Strategi handler om 

å stake ut kursen, formidle et ønsket fremtidsbilde og gi retning for skolen. Det er flere 

innfallsvinkler til å jobbe med strategiske beslutninger. En SWOT-analyse er nyttig i arbeid 

med de strategiske beslutningene og er et verktøy for å bli kjent med egen organisasjon. 

Arbeid med strategi er nært knytte mot et lederskap som er proaktiv og det er viktig at 

strategiske valg omsettes til handlinger i praksis.     

Kollektiv kompetanseutvikling på skolen   
En viktig lederkompetanse for fremtidens skole vil være å drive med kollektiv 

kompetanseutvikling. Vi må drive kollektive prosjekter for å øke den totale kapasiteten på 

skolen. Motivasjon er viktig og læringsprosessene må oppleves meningsfulle for den enkelte.  

Det må være et fokus på organisasjonslæring og en viktig lederkompetanse vil bli å 

opparbeide seg en verktøykasse med passende og tilpassede verktøy for den gitte konteksten. 

Det er mange innsatser og prosesser som må drives parallelt over tid og det er denne 

kontinuerlige læringen i fellesskap som genererer moment i utviklingen av egen skole.   
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