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Mål for samlingen
• bidra til økt fokus på hvordan ledelse av 

forbedringsarbeid kan forankres i et robust 
kunnskapsgrunnlag (analysekompetanse) 

• bidra til økt innsikt i å lede utviklingsarbeid og kartlegge 
kompetansebehov i egen organisasjon

• bidra til økt forståelse for ledelse av planlagte tiltak
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Program

• Kl. 09.00 – 10.00 Siden sist – mellomarbeid 2 i lys av 
hovedperspektiv fra samling 1 

• kl. 10.15 - 11.30 Kunnskapsbasert forbedringsarbeid
• Kl.11.30 – 13.00 Pause med noe individuelt arbeid
• Kl. 13.00 - 14.00 Ledelse og endring i skjæringspunktet 

mellom transformasjon og distribusjon
• Kl. 14.15 -15.00 Ledelse som praksis

– planlegge og gjennomføre konkrete tiltak
Oppsummering, forberedelse til mellomarbeid.
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Oppdrag fra forrige samling
• Ta utgangspunkt i «4 R-er», GROW eller PENTAGON 

modellen og gjør en utprøving på egen enhet.
• Utprøvingen kan gjøres i hele personalet eller en mindre 

gruppe (team, ledergruppe e.l.)
• Oppsummer refleksjonene fra gruppa med et fokus på 

«veien videre» (1/2 -1 side)



Kjennetegn ved organisasjonskulturer som gir 
gode læringsmuligheter

• Raus: Verdsetter mangfold og nye måter å gjøre tingene 
på. Rom for eksperimentering.

• Robust: Er i stand til å håndtere motstand, usikkerhet og 
takle kritikk. 

• Redelig: Etiske og demokratiske spilleregler følges. 
Anstendighet i personalbehandlingen 

• Reflekterende: Rom for kritikk, skepsis, og et kollektivt 
rom for kunnskaps- og erfaringsdeling, faglige diskusjoner 
hvor alle er deltakere.

Karseth, 2004: Klinikk og akademia.

4 x R for ledere – på en skal fra 1-4: Hvor er din skole? 



Plotting av kulturforhold i egen virksomhet ved hjelp av ”de fire R-er”

4 3 2 1

RAUSHET

ROBUSTHET

REDELIGHET

REFLEKSJON

4: Så langt jeg vet, preger dette  meg/mitt ledelsesteam/vår skole i stor grad
3: Så langt jeg vet er dette stort sett oss
2: Så langt jeg vet sliter vi for mye med å  få til dette
1: Dette er ikke oss
+ noen utfyllende kommentarer

Ut fra plottingen og utfyllende kommentarer, hvor bør støtet settes inn, hva kan gjøres 
hvordan og av hvem? 





Goal - mål Reality - virkelighet Options - valg Way Forward

Mål for læreres 
læring

Mål for min 
ledelse

GROW



















Alt henger sammen:

ORGANISASJONSKULTUR

LEDELSESUTØVELSE

SAMARBEIDSKULTUR

INDIVIDUELL ATFERD

Organisasjonsnivå 

Individnivå

Normer og 
verdier

Atferd

Kultur er meningsbærende atferd. 
Vi skaper og vedlikeholder kultur gjennom våre handlinger.
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Frihet og forpliktelse
Er alle lærerne på skolen 
innforstått med hva det er og 
hva det innebærer? Hvilke 
satsingsområder, prinsipper, 
målsettinger, verdier eller 
lignende mener du/dere det  
er viktig at ALLE  stiller seg bak 
og viser i praksis?

Hva bør lærere som hvære
samstemte om?  Dvs., på 
hvilke områder er det viktig at 
elevene opplever ar de 
samme elever at lærerne er 
koordinerte og ”på linje”?

Hva kan være opp til den 
enkelte, der forskjellighet kan 
være bra? Når er det særlig 
viktig at hver enkelt er lojal 
overfor teamet? 
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Lærere i skoler som lykkes godt har et 
felles rammeverk for undervisning
(Robinson, 2011, s. 85).

• forskjellige lærere forsterker det samme budskapet,
• anvender samme begrepsapparat for å kommunisere

budskapet, 
• vet hvordan de skal skape forbindelse til det som har vært

tatt opp tidligere, 
• og forbedrer sin undervisning basert på felles evaluering

(og planlegging).  
• Da er sjansene større for å få engasjerte elever med gode

resultater.  
• Dette forutsetter en tilstrekkelig organisert

skole med tilstrekkelig koordinerte lærere, som
arbeider systematisk og målrettet.



• Fortsett: hva av det vi gjør nå bør vi 
fortsette med?

• Stopp - hva av det vi gjør i dag burde vi 
slutte med fordi det ikke er nyttig for 
elevenes læring og/eller oss som 

ansatte lenger?

• Start - hva trenger vi å starte med fordi 
det vil være nyttig for elevens læring?

EN KORT STÅSTEDSANALYSE KNYTTET TIL  SKOLENS 
STRUKTUR OG KULTUR
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Oppgave - individuelt og i gruppe
1. Bruk noen få minutter 

individuelt til å tenke gjennom 
de fire kjennetegnene, og 
bestem deg for hvilke DU 
mener er de viktigste 
områdene for forbedring på 
din skole

2. Ta en runde på gruppa der 
dere begrunner og diskuterer 
hva dere hver for dere har 
kommet frem til

3. Forsøk så komme fram til hva 
dere SAMMEN mener dere 
bør forbedre - og HVORDAN 
dette kan gjøres



Profesjonelt 
samarbeid

Ledelsesfaglig 
legitimitet

Forståelse av 
pedagogiske 
utfordringer

Å kunne stille 
spørsmål og lete 

etter svar i et 
profesjonsfellesskap



Verdigrunnlaget skal prege 
dybdelæringen 

Overordnet del beskriver hvilke 
verdier og prinsipper som 
grunnopplæringen skal bygge på. 
Opplæringens verdigrunnlag skal 
prege dybdelæringsprosesser, slik at 
vi utvikler gode holdninger og 
dømmekraft og evnen til refleksjon og 
kritisk tenkning, og til å foreta etiske 
vurderinger. 



Hva forteller de 
tre bildene her? 

Kan de si noe 
om skolens 
læringsarbeid ?





Skrytelista vår



Ting vi vil kvitte oss med



Ide’hjørnet



Det glemte bakrommet



Spesialavfall!



Skrytelista 
vår

Ting vi vil 
kvitte oss 
med

Ide’hjørnet Det glemte 
bakrommet

Spesialavfall



Læringstrappa, Tiller

Løst prat om 
erfaringene

Erfaringene
ordnes/kategori-seres

i ord og begreper

Erfaringene kan 
kobles (fordi vi har 

ordnet dem i ord og 
begreper)

Erfaringene knyttes 
til teori

DATA

INFORMA-
SJON

KUNNSKAP



Struktur

Teknologi

Aktører

Oppgaver

”Leavitts diamant” 
(1995)

OmgivelserOmgivelser

KU
LTU

R



Ledelse 
mot mål

Formelle strukturer Teknologi og 
infrastruktur

Sosiale relasjoner 
og nettverk

Kultur
Verdier, 
holdninger og 
kompetanse

Interaksjon og 
arbeidsprosesser

Bruk av tid og 
møteplasser

Verktøy og fysisk 
læringsmiljø

Kommunikasjon
beslutninger

Forståelse,
tanker og
meninger

Hvordan 
har vi det 
sammen

Organisasjonsanalyse Schiefloe, 2003


