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ORG963 høst 2016
Her er oppgaven:  Eksamensoppgave ORG963 - Rektorutdanning Kull 1 H16
 
Lever som PDF på siste side
 
Du finner også oppgaven under:
 
 
Svar på to av følgende oppgaver;
1.
Organisasjonsendring og endringsledelse synes å stå sentralt for ledere i dag, og i studiet har man
arbeidet med en planlagt endringsmodell. Redegjør for modellen og dens faser. Ta for deg et
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endringsbehov og drøft deretter styrker og svakheter i ulike strategier og ledelsesstiler i forhold til
ditt valgte case. Illustrer gjerne.
 
2. 
Ledelse er et omdiskutert tema, og forventningene til dagens ledere er større enn noensinne.
Regjeringen vil blant annet gi ledere mer tillit og ansvar for å øke gjennomføringskraft, alt for å
sikre bedre tjenester og en mer effektiv sektor (Sanner 2015). Vi vil at du først skal redegjør for
ulike leder-roller og kompetanser, og deretter trekkere frem hvilke leder-rolle og kompetanse som
vil kreves for å realisere Sanner sitt prosjekt. Drøfte avslutningsvis påstanden; «Skolelederen er
fremtidens lederprofil».
 
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
6. september 2016. 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?
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Velg et alternativ
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Jeg bekrefter at jeg ikke siterer eller på annen måte bruker andres arbeider uten at dette er
oppgitt, og at alle referanser er oppgitt i litteraturlisten.
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Oppgave 1 

Problembeskriving og case 
Gjennom det siste året har jeg gjennom SWOT-analyse og OCAI-kartlegging og med påfølgende 

tolking kartlagt, synliggjort og også til dels dokumentert et behov for kulturendring i den 

videregående skolen jeg jobber i.  

Styrker og svakheter, trusler og muligheter 
En SWOT-analyse gjennomført høsten 2015 viste en rekke utfordringer knyttet til kompetanse, 

organisasjon, kultur og konkurransesituasjon. Noen ganger kan ett og samme karaktertrekk ved 

organisasjonen medføre en samtidig mulighet og en svakhet. Det kan f.eks. ligge en latent konflikt i 

det å ha en lærerstab med høy utdanning og lang erfaring. Dette er egenskap som medfører faglig 

trykk og omdømme, men samtidig kan en slik profilen innebære en akademisk arroganse, negativt 

elevsyn, svak utviklingsvilje og motvilje mot skoleeiers omskiftelige bestillinger og gitte mandater.  

I forlengelsen av dette konkluderte jeg med at et forholdsmessig stort antall pedagoger har for lav 

IKT-kompetanse, administrativt så vel som pedagogisk. Et resultat av dette kan vær dårlig 

klasseledelse og elevrelasjoner, ettersom lærerne ikke er på nivå med elevene og ikke klarer å styre 

elevenes PC-bruk. Dermed mister de også kontrollen over elevenes læringsaktivitet og læring, til 

tross for at deres faglige nivå er høyt.  Det gir seg også utslag i en sakte teknologisk utvikling av 

infrastruktur; kombinasjonen av manglende etterspørsel etter ny teknologi og erkjennelsen av at ny 

teknologi av mange ikke vil bli anvendt, gjør at skolen foreløpig kun har krittavler eller whiteboards. 

Man kan selvsagt argumentere for at smartboards i seg selv ikke nødvendigvis øker elevenes 

læringsbytte, men i en reell konkurransesituasjon med flere andre skoler, så anses det som et poeng 

å være noenlunde oppdatert også på det teknologiske området. 

Som konklusjon etter SWOT-analysen kan man oppsummere: Mange pedagoger har lav IKT-

kompetanse. Dette fører til at vi sakker akterut når det gjelder både bruk av IKT og teknisk 

oppdatering av utstyr. Dette medfører dårlig konkurranseevne, omdømmeutfordringer og dårlig 

elevrelasjoner. 

Kultur 
En påfølgende OCAI-analyse avdekket et avvik mellom nåværende og ønsket score på klankultur på 

10 poeng, og anses dermed på grensen til å bli kritisk. Som en forsterkning av dette inntrykket 

kommer at samtaler og prosesser på skolen gir grunnlag for å anta at de mest kritiske lærerne i 

organisasjonen ikke tok seg tid til å svare på OCAI-undersøkelsen. Dersom deres meningen også var 

inkludert i analysematerialet, vil man kunne anta at avviket med god margin beveger seg over 

grensen til å bli kritisk og dermed å representere et brudd i verdikjeden og å synliggjøre forskjeller i 
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verdigrunnlag. Analysen viser at lærerne har et ønske om mer klanorientering, og ønsket blir til en 

viss grad også anerkjent av skolens ledelse.  

På denne bakgrunn er det fornuftig å sette i gang tiltak for organisasjonsendring. Vi har et formål 

med endringen; å endre å gjøre inngrep i organisasjonskulturen i retning en mer klanorientert 

kulturtype. Dette begrunnes ikke bare med at kulturanalysen i seg selv direkte adresserer 

klankulturen, men også i skoleforskning som påviser betydningen av å lede pedagogenes læring og 

utvikling er det som gir best resultat for brukerne – mest læring hos elevene (Robinson, 2014).  I 

tillegg kan man argumentere for at satsing på humankapital er et viktig politisk gitt mandat (Sanner, 

2016), uten at det dermed kan sluttes at dette er for å styrke klankulturen som sådan; tvert imot så 

er kompetanseheving og lagfølelse viktige elementer i en mer ekstern kontekst der konkurranse og 

innovasjonsevne er viktig. 

Ved å koble problemene synliggjort i SWOT-analysen med behovet for kulturendring synliggjort i 

OCAI, vil man kunne foreslå et problemløsningsforslag som innebærer satsing på IKT-kompetanse 

gjennom opplæring, investeringer i nytt utstyr og ikke minst fokus på å gjøre dette innenfor 

klankulturen.  

Drivkrefter bak endring 
Dag Ingvar Jacobsen viser hvordan forskere har identifisert 4 hovedtyper av drivkrefter bak endring 

(Jacobsen D. I., 2004); intensjon, som livssyklus, som evolusjon og som interessekonflikt. I tillegg 

trekkes en femte drivkraft fram, nemlig endring som resultat av tilfeldigheter. Man kan finne 

argumenter for at alle disse perspektivene (dog forhåpentligvis med unntak av den femte) kan gjøre 

seg gjeldende for kulturendring i skolen. I mitt case er det imidlertid slik at man i hverdagen opplever 

et problem, foretar undersøkelser for å finne ut mer om det, og aner konturen av hvordan man kan 

kvitte seg med problemet. Endringen er altså intensjonal og planlagt. Dag Ingvar Jacobsen 

identifiserer 4 sentrale faser i en planlagt endringsprosess (Jacobsen D. I., 2004, s. 38):  

 

Fase 1

Diagnose

•erkjennelse av 
behov for endring  -
opplevde 
problemer og/eller 
muligheter

Fase 2

Løsning

•beskrivelse av en 
ønsket framtidig 
tilstand og en plan 
for å komme dit

Fase 3

Gjennomføring 
av planlagte 
tiltak

•intervensjoner i 
organisasjonen

Fase 4

Evaluering

•av om tiltaket 
virker som planlagt 
og stabilisering av 
den nye tilstanden
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En utfordring ved planlagt organisasjonsendring er at man vanskelig kan forutse hvordan de enkelte 

ledd i et sosialt system vil reagere; prosessen kan endres, endringen vil ha annen karakter enn 

planlagt og nye problemer kan dukke opp. Man kan altså ikke være sikker på at en planlagt endring 

resulterer i ønsket måloppnåelse, og det er derfor viktig å ha andre perspektiver på endring enn at 

den følger logisk av tiltak. 

Hovedstrategier for endring 
Dag Ingvar Jacobsen viser til to grunnleggende forskjellige endringsstrategier (Jacobsen D. I., 2004). 

Når målet å skape økonomisk verdi, vektlegges formelle strukturer og systemer. Endringen er 

planlagt og programmatisk (Jacobsen J. B., Dagens Perspektiv, 2016, s. 152). Den andre strategien 

anvendes når målet er å utvikle organisasjonens HR-kapital. Strategien går på kulturutvikling for 

engasjement, og deltakelse er sentralt. Endringer skjer sakte, og er mindre planlagt og 

programmatisk.  

De to strategiene benevnes gjerne som E (economic) og O (organization). I E-strategien er den 

formelle ledelsen sentral, både gjennom å definere problembeskrivelse og å lage løsninger for denne. 

Topplederen har en markant rolle når E-strategien anvendes. Dette henger sammen bl.a. med 

informasjonstilgang, formell makt og kontroll over økonomi og insentiver. I en O-strategi er 

informasjon gjerne mer delt, ettersom konsensus om problemformulering, mål og prosess nås 

gjennom dialog. Dette i seg selv er en åpenbar viktig faktor ved valg av strategi for 

organisasjonsendring i skolen, der pedagogene har en spesielt sterk tradisjon for medbestemmelse. 

I mitt case er det derfor naturlig å benytte strategi O, som har som mål å endre gjennom læring, og 

ikke i målte økonomiske resultater. I denne strategien anerkjennes menneskelige egenskaper, og den 

er således mer involverende og åpen for at ting kan utvikle seg i andre retninger enn det man først 

tenkte seg. 

Implementering 
Ettersom pedagogene ved min skole gjennom OCAI allerede er kjent med prinsippene i rammeverket 

for konkurrerende verdier (CVF), finner jeg det hensiktsmessig å bruke dette rammeverket også til 

endringsarbeid. For å implementere en endringsprosess vil jeg derfor velge å anvende Cameron & 

Quinns 9-stegsmodell for endring, en modell som jeg ser som en operasjonalisering av Jacobsens fase 

2 og fase 3. Cameron og Quinns modell anvendes etter at problemet er identifisert, og må iht. 

Jacobsens system suppleres med en evaluering i fase 4. Modellen kan i utgangspunktet gi inntrykk av 

å være mest anvendelig i en E-strategi, men ettersom alle de første fire stegene systematisk og 

inkluderende handler om konsensus om nåtilstand og ønsket tilstand,  viser dette at den tar på alvor 

at de menneskelige ressursenes bidrag og læring vil avgjøre hvorvidt man vil kunne nå ønsket mål. 
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Jeg vil i det følgende kort presentere Cameron & Quinns 9-stegsmodell og også vise hvordan en leder 

gjennom prosessen må kunne veksle mellom ulike lederstiler; skifte roller og utnytte ulike 

kompetanser. 

9-stegsmodellen  

 

 

Innledningsvis, i fase 1 og 2, må man jobbe for å oppnå felles forståelse av hva som er nåværende og 

hva som er ønsket organisasjonskultur. Leder har som oppgave å sikre alles deltakelse og 

engasjement og må spille rollen som integrator. Sentrale lederkompetanser er empati, 

kommunikasjon, teambygging og deltakende beslutningstaking. For mange er moderne IKT-bruk en 

nærmest uoverkommelig utfordring. Erfaring viser at digitale læringsplattformer og administrative 

systemer kan provosere den autonome læreren til vanvidd. Pedagogene vet at de skal gjennom en 

prosess der de skal anvende verktøy og metoder som for mange av dem er både ukjente og til dels 

uforståelige. Det må settes av tid til veiledning, felles møter for å oppnå konsensus om definisjoner 

og avgrensninger.  

Deretter må man nå en enighet om hva endringer vil bety og ikke bety. I tillegg til å avgjøre i hvilken 

retning man vil gå, er det viktig å ta med seg og fortsatt utnytte kjernekompetanse man allerede 

besitter. På steg 4 skal man befeste konsensus som er nådd i steg 1-3. Det gjør man gjennom å velge 

ut illustrerende fortellinger, vise til helter og tydeliggjøre organisasjonens kjerneverdi og suksess i 

fortellinger. Hvordan ser det ut når en pedagog har lyktes med et digitalt prosjekt? 

Lederkompetansebehovet er det samme på alle de fire første stegene. 

1. Oppnå konsensus om 
nåværende kultur

2. Oppnå konsensus om 
foretrukken kultur

3. Fastsette hva 
endringer betyr og ikke 

betyr

4. Identifiser fortellinger 
som illustrerer

5. Identifiser en 
strategisk tiltaksplan

6. Identifiser 
umiddelbare, små 

gevinster

7. Identifiser 
ledelsesimplikasjoner

8. Identifiser kriterier, 
tiltak og milepæl

9. Identifiser en 
kommunikasjonsstrategi
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Etter å ha nådd konsensus om ønsket kultur, bør man imidlertid aktivere andre lederkompetanser. En 

leder bør nå utnytte sin kompetanse som administrator for planlegging, organisering og 

informasjonskontroll. Lederkompetansene defineres i sektorene for hierarki- og markedskultur. Her 

må andre lederkompetanser aktiveres; behovet for strategisk planlegglegging og systematisering blir 

dominerende, og lederen må utnytte sin kompetanse innen hierarki- og markedskultur, samtidig som 

det kan være nyttig også å ta i bruk kreativ tenkning for å tilføre organisasjonen noe nytt gjennom 

innovasjon og nettverksarbeid. En leder bør ta ansvar for at det utvikles en strategisk IKT-plan som i 

detalj beskriver kompetansekrav, tidfester når målene skal være nådd og hvem innefra eller utenfra 

som skal involveres i opplæringen. Planen bør også kobles til elevenes læringsmål for å tydeliggjøre 

sammenhengen med formelle og lovfestede krav. 

I en O-strategi er det viktig for en leder å gjøre de ansatte i stand til å endre seg selv. Man vil derfor 

på steg 6 begynne å identifisere og konkretisere de små, men synlige tegnene på at endring faktisk er 

mulig. Man må regne med forskjellige kulturelementer, og at de har ulik motstand mot endring. Det 

er f.eks. vanskeligere å endre grunnleggende antakelser knyttet til tillit, tid eller verdier, enn det er å 

endre språklige uttrykk og artefakter (Øgård, Forelesning F3 - Organisasjonskultur, 2016). Cameron & 

Quinn foreslår derfor å tydeliggjøre endringer ved ny møblering, investering i utstyr og sosiale 

aktiviteter som markerer at ønskede og definerte endringer er i gang. 

Kommunikasjon og informasjon er sentrale elementer i de siste tre stegene. Hva slags 

lederkompetanser vil man anvende ikke bare i endringsprosessen, men også i den framtidig endrede 

kulturen? En kulturendring må støttes av adferd hos ledere så vel som organisasjonsmedlemmer. 

Dette fordrer at ledere omsetter teori til praksis ved at de selv endrer sin atferd og tilpasser seg den 

kulturtypen man tidligere i prosessen har blitt enige om å etablere. Individuell endring er nøkkelen til 

kulturendring (Cameron & Quinn, 2013), og man må regne med at også en del ledere får mulighet til 

å utvikle sine IKT-kompetanser gjennom og i klanens utviklingsarbeid. 

Konklusjon 
I en planlagt organisasjonsendring i skolesektoren er det meningsfylt å velge en O-strategi som 

ivaretar de ansatte som virksomhetens viktigste ressurs. Sektoren er i en slik grad preget av 

medbestemmelse og demokrati at en E-strategi nok nærmest vil være dømt til å mislykkes. Dette 

innebærer imidlertid ikke at en leder kun skal spille på sine kompetanser som integrator, selv om 

denne rollen er dominerende og tilbakevendende gjennom hele endringsprosessen. 

Ledelseskompetansebehovet er ulikt i de forskjellige fasene i organisasjonsendring, og det er viktig at 

leder er bevisst behovet og overgangene.  De beste lederne er i stand til å veksle mellom de 

forskjellige kompetansene og lederstilene (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2002). Ved implementering 
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vil det f.eks. kunne være behov for å bruke kompetanser fra markedskultur for å møte spesielt sterk 

endringsmotvilje hos ansatte, og hvor disses arbeidsforhold bør avsluttes.  

Oppgave 2 

Innledning 

Da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner adresserte ledere for statlige 

virksomheter på Topplederkonferansen 2016, innledet han med å si at dagens utfordringer ikke kan 

løses uten samarbeid på tvers og vilje til å se egen virksomhet som en del av en større helhet 

(Sanner, 2016). Han tydeliggjør i samme tale at statsforvaltningens oppgave er å gjøre hverdagen 

enklere for den enkelte innbygger og for næringslivet, og at han har en forventning om at 

forvaltningen må arbeide mer effektivt for å oppnå resultater. 

Man kan argumentere for at det her er moderniseringsministeren som henvender seg primært til 

toppledere i staten. Samtidig er det naturlig å se Sanner som kommunalminister sende et budskap til 

ledere i hele den offentlige sektoren. Som produksjonssystem har all offentlig forvaltning samme 

overordnede mål og rasjonale: Å levere kvalitet gjennom rasjonell ressursbruk (Øgård, Forelesning 2 - 

Styringsverktøy i kommunal sektor, 2015). I det følgende velger jeg derfor å la kommunalt og 

fylkeskommunalt ansatte være omfattet av samme forventningsregime som Sanner definerer for 

statsansatte. 

En ny arbeidsgiverstrategi 
På den samme konferansen ble en ny arbeidsgiverstrategi for 2016-2020 lansert. Strategidokumentet 

har som mål å bidra til at «staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver som klarer å 

rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere som hver dag går på jobb for samfunnet» 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016). 

I sin tale konkretiserer Sanner sine forventninger gjennom seks punkter, med følgende hovedpoeng: 

1. Fortsett å bygge tillit - ivareta det beste i norsk forvaltningstradisjon. 

2. Ta vare på brukerne  

3. Fortsett jakten på tidstyver 

4. Engasjer deg i arbeidsgiverpolitikken 

5. Vis gjennomføringskraft når beslutninger skal iverksettes. 

6. Ta ansvar for å se framover 
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Strategidokumentet operasjonaliserer styringssløyfen i offentlig sektor og også statens Lederplakat 

fra 2014 (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014). Grunntanken, og en sammenfatning 

av Sanners strategi, kan sies å være å delegere mer ansvar, men også å gi lederen større 

handlingsrom (Jacobsen J. B., Topplederkonferansen: Sanners seks forventninger til ledere i staten, 

2016). Hva slags ledertyper, -roller og –kompetanser er det da Sanner med sin strategi ønsker å 

dyrke? 

Lederroller og -kompetanser 
Henry Mintzberg har karakterisert ledelse til å være håndtering av rotet (Tronsmo, 2015). Mintzberg 

identifiserte 10 lederroller som han sorterte i tre hovedkategorier; den interpersonelle, 

informasjonrollen og beslutningstakerrollen. Et poeng er at alle de 10 rollene henger sammen – 

fjernes den ene vil organisasjonens arbeid ikke bli utført som det skal (Sommer, 2010). Dette 

innebærer at en leder for å håndtere rotet må være i stand til fortløpende å analysere og velge hvilke 

roller hun skal innta, og også å besitte de kompetanser som er nødvendige for fylle disse rollene på 

en god måte.  

For å finne ut hvilke lederegenskaper som best leder til suksess, er det derfor nødvendig å analysere 

og definere organisasjonens kultur. Et hensiktsmessig verktøy for dette arbeidet finnes i «The 

Competing Values Framework» (CVF), et rammeverk designet for å fange opp flest mulig av det utall 

kulturdimensjoner og kjennetegn som opp gjennom årene er benyttet i analyse av 

organisasjonskultur. Formålet med rammeverket er i utgangspunktet å identifisere og forenkle 

endring av organisasjonskultur, men Cameron og Quinn viser hvordan CVF også forholder seg til 

lederskapsroller, effektivitetsteorier og ledelsesteorier. I sin forskning viser de samsvar mellom 

organisasjonskultur og ledelse: «Når en persons gode lederegenskaper samsvarer med den 

dominerende kulturen, har disse lederne en tendens til å være mer vellykkede» (Cameron & Quinn, 

2013, s. 53). 

CVF utgjøres av to hoveddimensjoner og paradokser; kort beskrevet som fleksibilitet vs. stabilitet og 

intern vs. ekstern orientering. Satt opp som en matrise vil disse dimensjonene danne 4 sektorer som 

på ulikt vis definerer en organisasjons kjerneverdi, enten som nåværende eller som ønsket for 

framtiden. Disse fire kulturtypene benevnes som klan/samarbeid, adhokrati/skape, hierarki/kontroll 

og marked/konkurranse. De avgjørende lederferdighetene i klankulturen er knyttet til teamledelse, 

mellommenneskelige forhold og andres utvikling. Dette står f.eks. i skarp kontrast til 

markedskulturens ledertype som stimulerer de ansatte eksternt i retning kundeservice og 

konkurranse. På samme måte kontrasteres adhokratikulturen med fokus på innovasjon, framtid og 

kontinuerlig forbedring mot ledelsesferdighetene i hierarkikulturen, der fokus på kontroll, 

koordinering og kulturutvikling er avgjørende. 
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Sanners ledere 
I sine forventninger til ledere i offentlig sektor stiller Sanner store krav. I de seks punktene han 

konkretiserer, finner vi elementer fra alle kulturtyper. Han ønsker ledere som fortsetter å bygge tillit 

og ivaretar det beste i norsk forvaltningstradisjon – stabilitet og kontroll i en hierarkikultur preget av 

faglig kompetanse. Samtidig forventer han at ledere skal være markedsorientert med sterkt 

kundefokus, ekstern orientering og fokus på måloppnåelse som tjenesteleverandør. Den 

konkurrerende lederverdien til markedsorientering finnes i klankulturen. Sanner fastslår som et 

faktum at de ansatte og deres kompetanse og engasjement er statens viktigste ressurs (Sanner, 

2016), og topplederes involvering i de ansattes utvikling er for viktig til å delegeres til HR-avdelingen. 

Videre framhever han at gode tjenester gjerne krever samarbeid, eksemplifisert mellom kommune 

og stat. Eksternt og smidig samarbeid er en hovedverdi i en adhokratisk kultur, hvor også evne og 

vilje til innovasjon og forandring er sentralt. 

Man kan argumentere for at Sanners forventninger til ledere i offentlig sektor sammenfaller både 

med Mintzberg og Cameron & Quinn, som alle understreker betydningen av å besitte et komplett 

sett av verdier og kompetanser som kan anvendes i alle kulturtyper og hvor lederen også må være i 

stand til å veksle mellom rollene. 

Skolens ledere 
Tradisjonelt anerkjennes klankulturen som en sterk og viktig kulturtype i skolen. Den er en 

forutsetning for god utvikling og læring. Når man også tillegger forskning som viser at ledelse av 

lærernes læring og utvikling er den viktigste ledelsesdimensjonen for elevenes læring (Robinson, 

2014), forsterkes forventningen om en klanorientert skoleleder som integrator og tilrettelegger. 

Dersom dette er den viktigste lederdimensjonen for god og effektiv kunnskapsproduksjon og godt 

resultat for tjenestemottaker, så er det riktig å anerkjenne ønsket om at dette skal bli den 

dominerende kulturen i skolen. Man kan også forvente at denne lederrollen er skolelederens 

viktigste. 

I den første delrapport etter innføring av den nasjonale rektorutdanningen framkom det at norske 

skolelederes arbeidsdag i hovedsak var preget av administrative oppgaver (Lysø, Stensaker, Aamodt, 

& Mjøen, 2011). Den samme rapporten beskrev skolelederes bidrag til kvalitetsutvikling til å arbeide 

gjennom lærerne ved å støtte og lede deres kompetanseutvikling. Likevel ble det konkludert med at 

et slikt generelt ansvar i liten grad ble fulgt opp, og at de i liten grad observerte i klasserommet og at 

lærerne i moderat grad mottok veiledning ifht. undervisningspraksis. Rapporten viste hvordan rollen 

som integrator ikke i tilstrekkelig grad ble fylt. Rapporten lente seg i stor grad på TALIS-

undersøkelsen med data fra 2007 og 2008, og som konkluderte med at den norske skolelederen var 
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tydelige i den administrative delen av sin lederrolle, men langt mindre synlige som pedagogiske 

ledere (Vibe, Aamodt, & Carlsten, 2009).  

I TALIS-undersøkelsen fra 2013 har man imidlertid nyere data som gir grunnlag for å sammenligne 

skoleledere som har deltatt på rektorprogram eller kurs med de som ikke har deltatt på slike kurs. 

Sluttrapporten konkluderer med at deltakelse i skoleledelsesprogram fører til en sterkere 

undervisningsorientert ledelse (Hybertsen, et al., 2014). 

«Skolelederen er framtidens lederprofil» 
Gitt at ovennevnte utvikling fortsetter, så vil skolelederen i økende grad styrke sin kompetanseprofil 

som leder av en klankultur. Rektorutdanningsprogrammet er et viktig bidrag til profesjonalisering av 

skolelederen. En mellomlederstudie gjennomført i et representativt uttrekk av norske kommuner 

finner bl.a. at skolelederen i stor grad er profesjonsutdannet, har lang ansiennitet i kommunen, men 

samtidig har minst ledererfaring sammenlignet med andre mellomledere i kommunal sektor (Hye & 

Øgård, Forelesning: Mellomledere i ulike tjenesteområder - er skoleledere som andre ledere?, 2016). 

Dette kan tolkes som at skolelederen ofte er internt rekruttert, og har lang bakgrunn fra egen 

undervisning. Det er nærliggende å tro at denne bakgrunnen ville medføre at den dominerende 

lederrollen var integratoren. Det kan da framstå som et paradoks at den dominerende 

skolelederrollen inntil nylig har vært preget av kontrollkompetanse og hierarkikultur, og at man med 

profesjonalisering gjennom utdanning faktisk har økt klankompetansen. Dette er en utvikling som 

møter Vivian Robinsons funn (Robinson, 2014), og som kulturanalyser av skoleprofiler viser at også 

lærerstaben ønsker (Hye & Øgård, 2016). Også i Sanners forventninger gjenkjennes denne 

lederkompetansen; de ansatte er sektorens viktigste ressurs.  

En annen av Sanners forventninger er at økt fokus på innovasjon, tilpasningsdyktighet og eksternt 

samarbeid. Hye og Øgård viser at denne forventningen i mindre grad møtes av dagens skoleledere; 

de legger mindre vekt på entreprenørrollen, er mindre nettverksorientert og bruker private og 

interne nettverk til problemløsning. Dersom Sanner skal få de lederne han mener er nødvendige for å 

møte framtidens utfordringer, må skolelederne i større grad vende seg utover, aktivt danne eksterne 

nettverk og i større grad tørre å være innovative og se framover. 

All offentlig sektor skal ha brukeren i sentrum; borgere og næringsliv. I skolesammenheng er dette 

primært eleven, men også dennes foresatte må anses som bruker av offentlige tjenester. Det er i 

økende grad et konkurranseelement i skolesektoren. Den offentlige enhetsskolen utfordres av 

private aktører, og av andre offentlige skoler som konkurrerer om elevmassen. Skolene må altså 

orientere seg mot et marked for sikre kunder, og også de beste lærerne som nødvendig 

humankapital – eller produksjonsinnsats, om man vil.  
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Når siste TALIS-undersøkelse viser at skoleledere fortsatt er internt orientert, og i økende grad også i 

retning klankulturen, synliggjør dette på en tydelige måte det konkurrerende motsetningsforholdet 

som CVF er bygget opp rundt. Man kan argumentere for at rektorutdanningen i større grad må ta 

sikte på å utdanne ledere som fokuserer mer på produktivitet og måloppnåelse enn det utviklingen 

de siste årene har vist seg å gå i retning av. I alle fall hvis skolelederen skal møte Sanners forventning 

om ledere som tar ansvar for resultater og utvikling. 

Hva er det Sanner vil?  
Sanner vet nok hvordan han ønsker at offentlig sektor skal se ut. I praksis ønsker han en skoleleder 

som har alle lederkompetanser. Som Ole Brumm, så ønsker han seg alt. Man kan hevde at de beste 

lederne er i stand til å veksle mellom de forskjellige kompetansene og lederstilene (Goleman, 

Boyatzis, & McKee, 2002), og således leverer på Sanners bestilling.  

Før Sanner har fått det som han vil, må han likevel ha drevet skolen i en retning der det er større 

frihet – økonomisk, mentalt og tidsmessig – til å kunne prøve ut nye tanker og idéer.  

Er skolelederen fremtidens lederprofil? En første konklusjon vil være: Ja, det er hun. Men jeg knytter 

imidlertid noen viktige forutsetning til denne konklusjonen:  

 Skolelederutdanningen må sørge for å utdanne ledere med nettverkskompetanse og med 

ferdigheter i entreprenørskap.  

 Innovasjon må støttes med en risikovillighet både i metode og kapital.  

 Humankapitalen må dyktiggjøres for møte med innovasjon og konkurranse; f.eks. må man 

lage alternativer til dagens arbeidstidsavtale for lærere. 

En endelig konklusjon bør derfor nyanseres: Det er fremtidens skoleleder som er fremtidens 

lederprofil. 
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