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Kan	besvarelsen	brukes	til	undervisningsformål?
Velg	et	alternativ
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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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I denne oppgaven skal det handle om hva som kan gå galt i forbindelse med endringer i 

organisasjoner, spesielt i forhold til skolen som organisasjon. 

Organisasjoner endres over tid, men kan også endres raskt fordi omstendigheter krever det 

(f.eks. økonomiske grunner). Endringer, naturlig eller planlagt, er nødvendig for å tilpasse seg 

i en verden som endrer seg, men spørsmålet er om planlagte endringer alltid er nødvendig og 

om det alltid fører til det bedre. Svaret er nei, og det er derfor viktig å analysere 

nødvendigheten før man foretar endring. Hvordan kan man si at Finland, som har gjennomført 

få endringer i skolen (les reformer), likevel gjør det så bra?  

Endring av organisasjoner kan sees på i en global kontekst. NPM (New Public Management) 

fra 1980-årene førte til markedstenkning. Det ble vanskeligere å se for seg planer frem i tid 

(Helland, forelesning 30/8 2018). Gjennom globalisering blir vi mer konkurranseutsatt, og 

mange av verdiene våre blir satt til side eller blir utfordret (Helland, forelesning 30/8 2018). 

Dette handler om politikk, på nasjonalt og internasjonalt nivå. Norsk skolepolitikk blir 

påvirket av det som skjer i verden. To årsaker blir løftet frem: Bypassdemokratiet, at styring 

av skolen går f.eks. rett fra EU til skolen (f.eks. Pisa-undersøkelsen). I tillegg handler det om 

dobbeltdemokratiet, dvs. at kommunene har fått delegert makt. Men hvordan kan staten 

kontrollere det? Det er her styringsverktøyene innenfor markedstenkning kommer inn, spesielt 

benchmarking og resultatenhetstenkning og resultatstyring, f.eks. brukerundersøkelser og 

nasjonale prøver. Når markedet påvirker oss må vi tenke kvalitet og lærende organisasjoner 

som handler om kontinuerlig utvikling og læring (Helland, forelesning 30/8 2018). 

Noen ganger vil endringer forløpe enkelt, fordi det går av seg selv eller at det er bred enighet, 

mens andre ganger stikker det dypere. Konflikt eller motstand er ofte et hinder i veien for 

gjennomføring av endringer. 50-70% av endringsprosessene går ikke bra, og 20-40% av 

lederens tid går med til konfliktløsning (Helland, forelesning 25/10 2018). Det er ikke 

nødvendigvis skadelig, men må håndteres riktig av leder og organisasjonen for at resultatet 

blir tilsiktet eller best mulig. Skolen har vært vitne til mange reformer fra 1970-tallet. Det har 

ofte vært motstand, vanskelig å skape engasjement og institusjonalisere endringene. 

 

I det følgende vil jeg først ta for meg betydningen av å tenke system eller helhet i en 

organisasjon som skal endres og kort vise det i forhold til to teoretiske tilnærminger utformet 

av Harold Leavitt og Jay Gailbraight. Deretter skal jeg kort nevne tre teoretiske modeller til 

endringer som gir et bilde på hva endring enkelt sett handler om. De to første er i sitt 

utgangspunkt lineære (følger en logisk rekkefølge), mens den siste er mer sirkulær (ser flere 

faktorer i sammenheng). Jeg bruker organisasjonspsykologen Kurt Lewin sine tre perspektiver 



fordi det gir et enkelt bilde eller er en god analogi på det rasjonelt viktigste i en 

endringsprosess. Deretter lister jeg opp Dag Inge Jacobsen sin i utgangspunktet enkle modell 

med de fem fasene i en planlagt endringsprosess. Jeg viser også til den Lewin-inspirerte 

modellen til Jon P. Kotters med 8 steg for en vellykket endringsprosess fordi denne gir en mer 

sirkulær forståelse rundt endring, og har fokuset vi trenger for å se hva som skal til for å 

motivere til engasjement og begeistring og redusere/eliminere usikkerhet og motstand. Videre 

tar jeg for meg et selvopplevd utviklingsprosjekt som gikk galt, VFL (Vurdering For Læring), 

og ser det i sammenheng med de tre teoretiske tilnærmingene. Helt til slutt tar jeg for meg den 

konseptuelle modellen til Jacobsen for å se hvordan vi kunne lykkes med initiativet i et 

bredere perspektiv, blant annet sett i forhold til lederstil og endringsstrategi (E og O). Jeg 

berører underveis også i en viss grad Boleman og Deal sine fortolkningsrammer eller briller 

som er viktig i et leder- og endringsperspektiv. 

 

Organisasjoner blir i nyere organisasjonsteori oppfattet som systemer (Jacobsen, 2018 s. 55). 

Eller som Jacobsen og Thorsvik sier det: «Et sosialt system som er bevisst konstruert for å 

løse bestemte oppgaver og realisere bestemte mål» (Jacobsen og Thorsvik, 2013 s. 18). En 

organisasjon består av flere deler som henger sammen i en helhet. Leavitt presenterte tidlig en 

artikkel der han viste til at organisasjoner består av fire grunnelementer (Leavitts diamant): 

Oppgaver (hva vi gjør av oppgaver), mennesker (hvem og hvorfor vi gjør oppgaver) og 

teknologi (hvordan vi kan gjøre oppgavene ved å få kunnskap, bruke bøker etc) og struktur 

(Jacobsen, 2018 s. 55). De tre første er produksjonskjernen i organisasjonen, mens strukturen 

tar for seg hvem som har ansvar for hva. Nyere organisasjonslitteratur inkluderer mål og 

strategi, formell struktur, organisasjonskultur og maktrelasjoner (Jacobsen, 2018 s. 56). Alt 

dette mener Jacobsen påvirker produksjonen, altså hvordan mennesker anvender teknologi for 

å løse oppgaver. Endring et sted endrer et annet sted, og omgivelsene påvirker (og påvirkes) 

med ressurser, regler, press og støtte. Endring må analyseres eller forstås på flere nivåer.  

Galbraiths stjernemodell forteller også om viktigheten av balanse mellom faktorene: Struktur, 

strategi, prosesser, belønninger og mennesker (Øgård, forelesning 16/11 2010). Disse bidrar 

til å forme beslutninger og atferd. Leder må ha oversikt over organisasjonens design, ellers 

blir det lett forvirring, friksjon, blokkering og dårlige prestasjoner som fører til dårlige 

prosesser og samarbeid, strukturer, personalforvaltning og strategier (Øgård, forelesning 

16/11 2018). Det kan bli motstand fordi man vanskelig vet hva man har, hvor man skal endre 

og hvordan endringen skal skje. Et kaotisk utgangspunkt vil lettere føre til feilslått design i en 

endringsprosess og et kaotisk resultat.  



Livet til en organisasjon er i bevegelse. Det skjer påvirkninger som fører til endring i f.eks. 

strukturer, prosesser og strategier (ved lovendringer, nyansatte, nye rutiner osv). Derfor vil det 

være rom for tolkning av hvor organisasjonen står og hvor den skal. Boleman og Deal 

definerer ulike fortolkningsrammer i denne sammenhengen: En strukturell ramme som sier 

noe om den vertikale og horisontale samordning og arbeidsdelingen, HR-rammen som 

forteller noe om motivasjon, delegasjon og relasjoner, den politiske rammen som handler om 

makt, konflikter og koalisjoner og en symbolsk ramme som går på meninger, tro, 

overbevisning og verdier (Boleman og Deal, 2018). I endringssammenheng vil det være ulike 

tilnærminger i forhold til disse fortolkningsrammene. De snakker om at man må se gjennom 

ulike briller. Slik sett må vi noen ganger ha en rasjonell prosess, andre ganger må vi ha ekstra 

fokus på engasjement og medvirkning, av og til må vi bygge et maktgrunnlag og forhandle, 

mens i tider med stress blir ritualer og symboler et viktig fokus. Det krever analyse, intuisjon 

og kunstnerisk evne å finne ut hvilken fortolkningsramme som fungerer best i gitte situasjoner 

(Boleman og Deal, 2018 s. 359). Dersom man kjenner til hvordan organisasjonen er skrudd 

sammen og hvordan en vil designe for fremtiden, blir det lettere å vite hva slags briller man 

trenger. Det vil også bli lettere for de ansatte å forholde seg til endringene som skjer. 

 

Jacobsen nevner to ulike endringsstrategier og lederstiler, en lineær «økonomisk» (E) og en 

sirkulær «organisasjon» (O), og at man i endringsprosesser kan vurdere disse to ytterpunktene 

og mellomalternativer for å få til en så god endring som mulig. E handler om en rasjonell 

tilnærming hvor mål, arbeidsdeling, struktur og systemer drives av en instruerende og 

kommanderende lederstil. O handler om en mer helhetlig og menneskelig tilnærming der 

myndiggjøring og delegering drives av en mer støttende og engasjerende lederstil (Jacobsen, 

2018).  Vi kan f.eks. tenke oss at dersom det er voldsom motstand vil man kunne legge opp til 

en strategi og lederstil E, mens man kunne endret til O når motstanden hadde lagt seg 

(Jacobsen, 2018 s. 216).  I forhold til brillene Boleman og Deal snakker om, kunne man da 

f.eks. hatt på seg politiske briller ved tolket motstand (forhandling og koalisjonsbygging), og 

byttet på med HR-brillene og de symbolske brillene når motstanden var dempet.  

 

Planlagt endring defineres slik av Jacobsen: «En organisasjon har endret seg når den utviser 

ulike trekk på (minst) to ulike tidspunkter» eller «Endring er en empirisk observasjon av 

forskjeller i form, kvalitet eller tilstand over tid i en organisasjon» (Jacobsen, 2018 s. 17).  

Kurt Lewin nevner i sin planlagte endringsmodell det sosiale kraftfeltet. Han mener 

mennesker ønsker stabilitet og forutsigbarhet, organisasjoner endrer seg fra en tilstand til en 

annen, og at endringen kunne man påvirke og skape. Videre tar han opp spenningen mellom 



drivkrefter (som påskynder endring) og motkrefter (som vil opprettholde stabilitet). Ledere 

eller endringsagenter må gjøre drivkreftene sterkere enn motkreftene eller redusere 

motkreftene. For å få dette til må endring skje gjennom tre steg: Opptining (skape 

endringsvilje), bevegelse (gjennomføre) og nedfrysing (institusjonalisere endringen) 

(Jacobsen, 2018 s. 120). I Lewins modell er det flere elementer av instruerende lederstil (E), 

blant annet ved at det er leder som har hovedansvar for å påvirke eller styre meningsdannelsen 

i organisasjonen, men det har også John Kotter sin Lewin-inspirerte og velkjente modell for 

vellykket endring med sine åtte faser: Skape (krise)forståelse, etablere styringskoalisjon, 

utvikle visjon og strategi, bemyndige ansatte, identifisere små seire, evaluere og 

institusjonalisere (Jacobsen, 2018 s. 219). Kotter mener endring må være drevet av den 

formelle ledelsen, og som Lewin er det viktig å redusere motstanden. Men Lewin og spesielt 

Kotter har flere innslag av en mer engasjerende lederstil (O), ved å legge vekt på 

inkrementalisme (små skritt), visjoner, delegasjon og bemyndigelse (Jacobsen, 2018 s. 220). 

  
Jacobsen viser i sin rasjonelle og analytiske modell for planlagt endring til fem faser: 

Diagnose, mål, plan, implementering og evaluering (Jacobsen, 2018 s. 17). Han mener at en 

planlagt endring settes i gang av endringsagenter (med formell eller uformell makt), og at det 

ofte er i den første fasen at feilene kommer. Endringsagenten har ikke grunnlaget eller 

overbevisningen som skal til og klarer ikke å få drivkreftene for endring større enn 

motkreftene. Dette kan føre til usikkerhet som er viktig å behandle riktig (Jacobsen, 2018). 

 

VFL (Vurdering For Læring) startet som et nasjonalt prosjekt i 2010 der målet er at 

«skoleeiere, skoler og lærebedrifter skal videreutvikle en vurderingskultur og en 

vurderingspraksis som har læring som mål» (Udir, 2015). Dette ble også synlig gjennom de 

fire forskningsbaserte prinsipper for god underveisvurdering som står i forskrift til 

Opplæringsloven kap. 3, nemlig at elevene skal forstå hva de skal lære og forventningene, få 

tilbakemeldinger, råd og å være involvert (Udir, 2015).  

På en tidligere skole jobbet vi med innføring av dette prosjektet som kommunen også hadde 

en satsing på. Det handlet om å få til en endring i måten vi ser på vurdering og måten vi 

jobber med vurdering, med fokus over fra vurdering av læring (sluttvurdering eller summativ 

vurdering) til vurdering for læring (formativ vurdering). Skolen er en middels stor skole med 

en kultur preget av gjensidig respekt, positivitet, interesse for å prøve nye ting og fokus på 

elevens læring og trivsel. Utfordringen eller svakheten på den tiden var at det hadde vært og 

var for mange prosjekter eller baller i luften, og at personalet opplevde at disse ballene 

sjeldent ble «tatt ned». Selv om positivitet og en viss interesse for prosjektet lå i luften, var 



luften på vei til å gå ut av mange ansatte. Jeg jobbet som lærer på denne skolen, og sammen 

med tre andre lærere og ledelsen etablerte vi oss i en prosjektgruppe som skulle bidra til at det 

ble en endring i måten vi vurderte elevene på. Gruppen gikk gjennom informasjon fra Udir og 

kommunen om VFL og satt opp noen punkter vi tenkte kunne være lurt å gjennomføre. Det 

handlet først og fremst om å informere i personalet, henge opp plakater med de fire 

prinsippene for god underveisvurdering og starte opp med noen tiltak (som vi hadde hørt 

andre skoler også skulle prøve ut). Tiltakene handlet først og fremst om å få læringsmål på 

ukeplanen, slik at elevene (og foreldrene) kunne vurdere hvordan man «lå an» i forhold til 

måloppnåelse. I tillegg skulle lærerne ha mellom fem og ti minutter faglige samtaler med hver 

elev (timeplanfestet) jevnlig for å vurdere læringen i forhold til målene. De to siste tiltakene 

handlet om kameratvurdering (vurdere hverandre) og læringsvenn (hjelpe hverandre).  

 

Her setter jeg i kortform Jacobsens sin enkle modell i sammenheng med Lewin sine tre faser 

og spesielt Kotter sine åtte steg for vellykket endring for å forklare hva som gikk galt. 

 

Fase 1: Diagnose (analyse). Jacobsen mener her, som i Lewin og Kotters første fase/steg, at 

endringsagenten må analysere situasjonen og få frem en opplevelse om at ting ikke går som 

det skal og at endring er nødvendig. Den må være riktig, viktig og god for å redusere eller 

eliminere motkrefter eller motstand. Det handler om å ha best mulig grunnlag, overbevisning 

og dokumentasjon om hvorfor vi ikke kan fortsette som før (Jacobsen, 2018). 

Indirekte kan vi si at diagnosen var stilt av stat og kommune. Ting går ikke som det skulle. 

Men det var et ønske fra skolens side (i hvert fall noen) å bli flinkere til å vurdere læring på 

enn før. Tidligere baserte vi vurderingen på mer intuitiv og sporadisk underveisvurdering og 

på sluttvurdering (prøver), men en del av oss så at dette ikke førte til særlig god læring. 

Elevene fortalte, blant annet gjennom elevundersøkelsen, at de fikk få tilbakemeldinger, liten 

medvirkning, og de visste ikke helt klart hva de skulle lære. Her ville det være vanskelig å 

argumentere for at det var en kritisk nødvendig endring, og det var i utgangspunktet ingen 

sterk motvilje eller motstand mot denne endringen/utviklingen. Jeg vil nok si at den ble 

oppfattet som riktig, men ikke så viktig og god. Vi burde ikke ha antatt, men i større grad 

analysert og vist mulighetene som gjorde at de ansatte forstod at det gamle ikke var godt nok 

og at det nye ville føre til noe bedre. Deretter måtte vi vist til hvordan vi skulle kutte vekk det 

gamle for å gi plass til det nye. I Kotters steg 2 blir det viktig å skape en sterk koalisjon som 

holder endringsprosessen oppe. Gruppa må stå sammen og ha makt, tilstrekkelig ekspertise, 

tillit og vise retning (Hennestad, 2017). Her kan vi si at vi hadde en sterk prosjektgruppe, 

bestående av gode representanter blant de ansatte (tillitsvalgt, verneombud, teamledere og 



leder). Poenget var at vi ikke hadde tilstrekkelig oversikt og kunnskap om hva endringen 

innebar, og hva det ville bety av endringer for den enkelte og oss selv. Gruppa hadde 

legitimitet og tillit fra de ansatte, men styrken i budskapet, oversikt over nå- og 

fremtidssituasjon, entusiasmen og planleggingen fra gruppa var svak. Dette merket nok de 

ansatte og dermed ble prosjektet mindre viktig, riktig og godt. Det utviklet seg etter hvert en 

viss usikkerhet. 

Fase 2: Mål (ønsker). Vi formulerte på en svak måte et mål i forhold til at elevene skulle lære 

på en bedre måte enn tidligere. Da tok vi utgangspunkt i de fire prinsippene for god 

underveisvurdering. Den ønskede fremtiden ble introdusert med fine ord, men formidlingen 

og begeistringen rundt dette var svak. Bildet var heller ikke konkret og tydelig, selv om 

prinsipper og verdier ga en retning og viste til noe positivt.  

Her er det også naturlig å koble på steg 3 hos Kotter, utvikle endringsvisjon og strategi. Ideer 

om hva en skal bli i forhold til hva en er. En «effektiv» visjon for fremtidig virksomhet må 

formidle et bilde av en framtid som er ønskelig, definere hvilken retning beslutninger og 

endringsarbeid skal ta, være fleksibel nok til å kunne tilpasses endringer i terrenget og være 

lett å kommunisere. «Enkel å forklare på fem minutter», sa Kotter (Hennestad, 2017). Vi 

koblet ikke arbeidet og fremtiden med verdiene og visjonen for vår skole. Dermed skapte vi 

heller ikke økt bevissthet og entusiasme (hvordan vi skal handle og hvilke holdninger vi skal 

ta med oss på veien) rundt endringen. Samtidig handler det her om å kommunisere 

endringsvisjonen til den ansatte (Kotters steg 4). Skal visjonen «virke», må den være delt, 

forstått og kontinuerlig til stede. Den bør kommuniseres på flere måter og i flere kanaler og 

fora der noen bør inneholde dialog omkring betydning og konsekvens (Hennestad, 2017). Her 

går vi over i det Lewin kalte «Change». Det skjer en bevegelse i endringsprosessen ved å 

kommunisere, organisere, oppmuntre og støtte arbeidet rundt visjonen og fremtidsbildet. 

Riktignok ble det hengt opp plakater og sendt noen eposter om viktige prinsipper i 

vurderingen og informasjon av typen «husk på» å få læringsmålene på ukeplanen. Men den 

ble ikke fulgt opp og den ble ikke innarbeidet i et organisert utviklingsarbeid i grupper eller 

på personalmøter. Mer monolog enn dialog. Spørsmål som dukket opp var f.eks.: Når skal jeg 

få gjennomført læringssamtalen? Jeg har ikke tid.  

Fase 3: Plan (løsning og virkemidler). Vi utviklet ikke en plan med tydelige tiltak eller en 

milepælsplan. Det var ingen gode eksempler på hvordan dette kunne gjøres. Lærerne skulle 

bare sette i gang med det nevnte med en gang.    

Fase 4. Implementering (planen). Det femte steget til Kotter handler om å bemyndige de 

ansatte i endringsarbeidet. Dette gjøres ved å gi trening, opplæring og støtte. Sette folk i stand 



til å arbeide på nye måter. Det innebærer både å fjerne hindringer og å støtte opp om nye 

handlinger (Hennestad, 2017). Her er vi i Lewin sin «Change»-fase. Det er helt klart at vi 

bommet sterkt her. Som sagt ble det ikke lagt opp til opplæring eller støtte. Det ble heller ikke 

laget noen plan som viste til et involverende, utviklende og lærende arbeid. I stedet ble det 

etterspurt hvordan man ligger an og om du har gjennomført læringssamtalen, uten å 

«behandle» spørsmålene. Deretter skulle man fulgt opp og lagt til rette for å få ting til å skje. 

Læringssamtalen ble timeplanfestet et år, men så falt det ut igjen. Det gir et dårlig signal. 

Kotters 6. steg handler om å identifisere, realisere og vise til små seire på kort sikt. Små seire 

gir energi til endringsarbeidet fordi de er mindre stressende og skremmende og lettere å lære 

av enn alt på en gang. «Små seire må kontinuerlig planlegges, og gir samtidig bedre 

muligheter for krav, oppfølging og også bevisstgjøring om hvor vi er på vei» (Hennestad, 

2017). Vi hadde ikke lagt en god plan med milepæler som ble holdt frem etter hvert som vi 

realiserte dem. Det ble i stedet kommunisert at vi må få til nærmest alt på en gang og raskest 

mulig. Dette ble etter hvert mer usikkert og uinteressant. En likegyldighet utviklet seg. Når 

ledelse eller prosjektgruppa heller ikke fulgte opp, måtte det gå galt.  

Fase 5. Evaluering (kriterier). Det var ingen god evaluering, erfaringsdeling og utvikling av 

læring. Kotter sitt nest siste steg handler om å evaluere oppnådde skrittvise endringer og gå 

videre med å fullføre endringen. Vi er over i den fasen Lewin kalte «Refreeze». 

Prosjektgruppa var oppløst, lærerne arbeidet uten å vite hvordan man skulle få dette til å 

fungere på en god og jevn måte, og ingen holdt tak i og oppmuntret, støttet eller la til rette for 

videre utvikling og læring. Det var ingen prosedyrer eller strukturer som holdt tak i endringen. 

Motstanden ble større i betydningen likegyldighet, da folk ikke lenger snakket om vurdering. 

Ballen ble lagt død, og man fokuserte på alt det andre man skulle gjøre som opptok mye tid.  

I Kotters fase 8 er det nødvendig å institusjonalisere nye holdninger og ny atferd. Det vil si å 

forankre nye tilnærmingsmåter kulturelt (Hennestad, 2017). Vurderingspraksisen var ikke 

endret, og det var ingenting som lå til rette for at den skulle feste seg i organisasjonen eller 

hodet til de ansatte. Den gamle atferden og holdningene forble som de var, bortsett fra at noen 

ble mer bevisste på å gi råd og støtte underveis i læringsprosessen, og at enkelte hadde fortsatt 

med deler av dette, f.eks. å få læringsmålene på ukeplanen. Kanskje fordi det passet i det de 

allerede gjorde av vurderingsarbeid, men resten av ideene og tiltakene var ikke implementert. 

Ingen fulgte opp dette i personalmøter eller andre steder. Plakatene var borte, og det var også 

gløden.  

 

 



Hva burde vi gjort, som endringsagenter eller som organisasjon, for å lykkes med initiativet?  

 

Jacobsen skisserer flere perspektiver på endringer enn den nevnte lineære, analytiske og 

rasjonelle modellen i planlagte endringer som følger en logisk utvikling. Han viser til en 

konstruktiv konseptuell modell med fire elementer som ved siden av å påvirke hvordan 

endringen skal forstås, også vil påvirke hverandre. Jacobsen nevner at dersom man forstår 

drivkrefter (hvorfor), endringers innhold og omfang (hva og hvor mye), endringskontekst 

(hvor) og deretter hvordan dette påvirker endringsprosesser (hvordan) og omvendt, vil det 

være lettere å legge opp til en endring som er vellykket (Jacobsen, 2018).  

Som leder eller endringsagent ville jeg formet lederstilen og strategien etter forholdene skolen 

var under som nevnt tidligere. Drivkreftene i vurderingsarbeidet handlet om at 

prosjektgruppas endringsagenter opplevde et endringsbehov (riktig, viktig og god), at 

drivkreftene var klare, indre og ytre (fordi mange var enige i at det var riktig, og det var 

belegg fra forskning og sentrale myndigheter om nødvendighet og nytte), men at styrken var 

mindre. Endringen ble ikke oppfattet som viktig nok eller interessant nok, blant annet fordi 

budskapet, formidlingen og fokuset var svakt. Dermed klarte ikke leder og/eller 

prosjektgruppen å skape god nok oppslutning om endring.  

Når ting virker «enkelt» vil det kunne passe med strategi E og en lederstil E som fokuserer på 

å være instruerende og kommanderende ved å legge vekt på strategi, systemer og strukturer. 

Men samtidig var det slik at vurdering ble drevet forskjellig, ingen visste helt hvilket 

utgangspunkt vi hadde og hva som var nødvendig for å kunne gjennomføre vurderingstiltak. 

Det gjorde at drivkraftens styrke var relativt svak fordi vi ikke hadde satt en god diagnose. 

Derfor ville det vært smartere å informere om og legge opp til en strategi O og en lederstil O 

på et tidlig tidspunkt, for å forske på, eksperimentere, prøve og feile for å lære hvordan vi best 

mulig kan innføre og gjennomføre f.eks. en læringssamtale. Deretter støtte og følge opp. 

 

Når det gjelder endringens innhold og omfang var heller ikke det godt nok vurdert. 

Spørsmålet i forhold til valg av E eller O, handler om vi skulle fokusert på formelle 

elementer: Teknologi, struktur og systemer eller uformelle elementer: Kulturelle sider for å 

løse utviklingen av bedre vurderingsformer og praksis (Jacobsen, 2018). Svaret ligger noe 

midt i mellom. Vi burde jobbet med holdninger og handlinger, men også teknologi 

(opplæring), struktur (arbeidsgrupper) og systemer (innføring av f.eks. læringssamtalen). Selv 

om det i utgangspunktet var en viss interesse og positivitet, ville det være viktig å beholde 

denne ved blant annet å beskrive en god plan med skrittvise tiltak over tid (milepælsplan). 

F.eks. ved først å innføre læringsmål på ukeplanen, deretter dele erfaring og løsninger i 



grupper med støtte og opplæring for alle, for så å begynne med et nytt tiltak på veien mot en 

god underveisvurdering (f.eks. læringssamtalen). Så er det kanskje slik Jacobsen beskriver om 

brudd og produktivitetsparadokset, at det er vanskeligere å endre noe når man føler at man 

allerede er flink til det (Jacobsen, 2018 s. 82). De ansatte opplevde nok at det de gjorde 

allerede var greit nok, de hadde en ide eller en tro på at de oppfylte de fire prinsippene, i hvert 

fall foreløpig eller slik det så ut etter hvert i endringsprosessen. Vurderingsarbeidet ble ikke 

forstått som noe som ville gjøre læringen til elevene betydelig bedre, og at lærerne allerede 

vurderte og så at elevene lærte, kan ha bidratt til at dette ikke ble så viktig likevel. Så selv om 

noe virker lurt, er det viktig at de ansatte får en fremstilling som beviser eller gir tydelige 

tanker og følelser om at det nye er lurere. Det fikk de ikke. En lederstil og en strategi som 

balanserte informasjon, fokus, støtte, og utviklingsorientert og læringsbasert arbeid i grupper 

(O), men som samtidig fokuserte på mål og systemer (E), ville nå lenger enn å la alt bli styrt 

av hver enkel lærer.  

 

Når det gjelder hvor endringen finner sted, endringskonteksten (indre og ytre), beskriver 

Jacobsen en kulturell kontekst, der skolen jeg var på kan defineres som en relativt sterk og 

god kultur (integrasjonsperspektivet), men at en slik kultur kan utvikle et «kulturelt paradoks» 

ved at man er mindre villig til å ta inn over seg andre synspunkter og meninger (Jacobsen, 

2018 s. 100). I hvert fall så lenge de ikke blir overbevist. Selv om kulturen er god og vi er 

positive, er vi kanskje ikke enige i at endringen skulle gjøres på denne måten (som Udir og 

kommunen skisserte). De ansatte hadde jo også dårlige erfaringer med tidligere 

utviklingsarbeid (både gjennomføring og antallet), slik at endringskapasiteten var på et svakt 

nivå. Dårlig erfaring avler motstand mot nye endringer. Det kan også her være et argument at 

de ansatte, den operative kjerne, har uformell makt og at lærere har en profesjonsmakt. Da er 

det vanskeligere å få gjennomslag (Jacobsen, 2018 s. 102). Det har heller ikke vært noe tilsyn 

eller spesiell oppfølging fra omgivelsene, noe som også bidrar til å redusere trykket, 

involvering, begeistring og gjennomføring. I denne sammenheng burde vi bruke O for å støtte 

og åpne for synspunkter og meninger. Her ville kanskje de politiske brillene til Boleman og 

Deal være aktuelle. Tillate, oppfordre og legge til rette for arenaer preget av åpen diskusjon 

og dialog. Ikke fordi motstanden var så sterk, men fordi det var en type likegyldighet og 

mange følte ikke dette var så viktig eller god måte å gjøre det på. I tillegg burde den politiske 

rammen i større grad bli sett på som en lederoppgave i forhold til kommunen som 

initiativtaker. Da ville man kunne fått avklart nødvendigheten av støtte. Foreldrebiten har 

også en del å si i dette arbeidet, hvordan foreldre følger opp arbeidet med læringsarbeidet 



hjemme. Vi burde informert bedre, hatt det fast på hvert foreldremøte, tatt det opp i 

konferanser og løftet vurdering slik at det ville bli opplevd som et viktig bidrag i barnas 

læring. At vi hadde inngått i nettverk med foreldrene og andre skoler ville vært lurt. 

 

Alle disse tre påvirker endringsprosessen og omvendt. 

Endringsprosessen vier Jacobsen i stor grad til motstand. Jeg har nevnt dette med uformell 

makt, og at det kan ha påvirket i negativ retning ved å snakke ned endringsforsøket. Nettopp 

fordi de var usikre og ganske raskt ikke hadde en tro på det. Vi kan også snakke om motstand 

som en normativ oppslutning (Jacobsen, 2018 s. 126). Det handler om at man føler seg 

forpliktet til å støtte endringen fordi organisasjonen har vært snill med deg. Du har et positivt 

forhold til organisasjonen. Videre vil jeg som sagt si at det lå en negativ følelse av 

ekstraarbeid og en type likegyldighet til nye prosjekter selv om kulturen var positiv i forhold 

til å få nye ideer, jobbe smartere og bli flinkere. Endringskapasiteten var ikke bygget opp på 

en positiv måte fra tidligere, og det gir heller ikke spesiell god energi inn i et nytt prosjekt. 

Erfaringen var jo ofte at lite ble tatt vekk av det gamle når noe nytt ble tilført. Det førte til 

merarbeid. Jacobsen snakker også om timing. Var alle til stede? Sikret vi at budskapet nådde 

ut til alle? Involverte vi alle? Med timing mener Jacobsen også at man må ha god rekkefølge 

på tiltak og at forholdet mellom endring og stabilitet (perioder der det ikke skjer for mye) er 

viktig i endring (Jacobsen, 2018 s. 123). Dette burde vært vurdert og planlagt. 

 

I vår sammenheng skulle vi her, som endringsagenter, vært mye flinkere til å skape 

oppslutning og deltakelse (strategi O og lederstil O), men også hatt fokus på rutiner, systemer 

og mål (E). Vi burde ha vist forskjellen eller gapet mellom tilstand i dag og fremtidig bilde av 

vurderingsarbeidet. Vi burde ha informert og vist til at vi f.eks. kunne ta vekk noen av de 

gamle oppgavene. Deretter burde vi ha involvert personalet mer i grupper, satset på bred og 

bedre erfaringsutveksling, læring gjennom utprøving, refleksjon og evaluering. Tiltak burde 

vært satt inn over tid, f.eks. læringsmål på ukeplanen først og læringssamtale med eleven 

senere. En inkrementell endring, der vi løfter positivt opp de små skrittene vi tar sammen. En 

feiring (symbolsk) hadde gjort seg etter hvert skritt/tiltak. Gruppene burde ha jobbet med 

erfaringsdeling og læring ved hvert tiltak. Prosjektgruppa (ledelse og ansatte) burde også, i 

handling og holdning, støttet mer opp, gitt råd, observert og deltatt i utviklingsarbeidet. Større 

grad av deltakelse skaper indre drivkrefter. Ansatte må delta, få ansvar og bestemme slik at 

motivasjonen kommer. Dette «tiner opp» de ansatte, slik at de aksepterer usikkerheten de går 

gjennom. Dette er også viktig i forhold til endringsviljen i fremtidig endringsarbeid. 

 



Litteraturliste 

 

Bøker:  

Boleman, L. og Deal, T. (2018). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse – struktur, HR, 

politikk og symboler (6. utgave). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 

Jacobsen, D.I. (2018). Organisasjonsendringer og endringsledelse (3. utgave). Bergen: 

Fagbokforlaget. 

 

Forelesningsfoiler og notater: 

Egne notater fra forelesninger høsten 2018, spesielt 30/8 og 25/10.  

Hellan, R. Foiler fra forelesning høsten 2018, spesielt 30/8 og 25/10.  

Øgård, M. Foil fra forelesning høsten 2018, spesielt 16/11. 

 

Nettsider:  

 

Hennestad, B.W. (2017). Kapittel 3 – Endringsledelse - hva skal til? Lastet ned 15. januar 

2017, fra https://www.nored.no/NR-dokumentasjon/Rapporter-og-

veiledere/Redaktoerhaandboken/Ledelse/Kapittel-3-Endringsledelse-hva-skal-til 

 

UDIR (2015). Fire prinsipper for god underveisvurdering. Lastet ned (sist endret) 3. 

september 2015, fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-

vurdering/underveisvurdering/ 

 

UDIR (2015). Vurdering for læring – om satsingen. Lastet ned (sist endret) 7. oktober 2015, 

fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/om-satsingen/ 

 

 

 

 

https://www.nored.no/NR-dokumentasjon/Rapporter-og-veiledere/Redaktoerhaandboken/Ledelse/Kapittel-3-Endringsledelse-hva-skal-til
https://www.nored.no/NR-dokumentasjon/Rapporter-og-veiledere/Redaktoerhaandboken/Ledelse/Kapittel-3-Endringsledelse-hva-skal-til
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/om-satsingen/

