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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
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Plasser deg selv som leder

Sjefen Urokråka

Filosofen Demokraten









Robinson, V. 



Transformasjonsledelse

Individuelle hensyn: se den enkeltes behov for 
støtte og utvikling

Intellektuell stimulering: oppmuntre til å være 
kreativ og innovativ

Inspirerende motivasjon: kommunisere 
optimisme og høye forventninger

Idealisert innflytelse: lederen som rollemodell 
som skaper tillit og respekt



• Gi retning

• Utvikle mennesker

• Utvikle organisasjon



Hvis du vil bygge et skip, skal du ikke 
kalle sammen folk for å hente tømmer 
og lage verktøy. Du skal ikke delegere 
oppgaver eller fordele arbeid…



Du skal vekke deres lengsel etter det store, åpne 
havet.
Antoine de Saint-Exupèry



Oppgave, del 1: Organisasjonskart
• Del arket i to like store deler
• På den ene siden tegner du 

opp skolens matrisemodell. 
• Fyll gjerne inn med navn og 

de ulike aktørenes
-arbeidsoppgaver 
-beslutningsmyndighet
-kompetanse

Rektor

Avdelings-
leder

Avdelings-
leder

Avdelings-
leder

Trinnleder Trinnleder Trinnleder Trinnleder

Tillits-
valgt

Verne-
ombud

Prosjekt-
leder

Samlings-
styrer
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Er det så enkelt?
Et samarbeidssystem?
En karrierestige?
Et system for kontroll?

‘Folk må samarbeide for å få utføre en felles 
oppgave. Samtidig konkurrerer de om knappe 
ressurser, status og avansement.’

Morgan (2004:175)
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Betydningen av formell og uformelle 
strukturer i organisasjoner

‘Realiteten at både de som befinner seg på bunnen og de 
som befinner seg på toppen…sitter inne med betydelig 
makt’
Morgan (2004:180)
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Formelle Uformelle

Mikropolitisk perspektiv (Busher 2001:79 og flere)

• Uformelle individer/grupper som går på tvers av 
organisasjonen – egne normer, verdier, interesser 

• Kan føre til konkurranse, konflikt, ‘makt-kamp’
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Hvordan kan vi lede forbedring i så 
komplekse organisasjoner?

‘There is a powerful relationship
between vertical and lateral leadership
processes.’
Harris (2008:174)
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Oppgave, del 2: Det Uformelle 
Noter på organisasjonskart hvordan den uformelle strukturen 
er på din skole. 
F.eks:

Hvilke uformelle grupper finnes?
Hvem i organisasjonen går lærerne til for:
-Emosjonelle støtte?
-Instrumentelle støtte?
Hvem i organisasjonen er:
Lederstjerner?
Politiet
Kos med misnøye?
‘Know it all’?
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Distribuert ledelse- noen definisjoner

• Ledelse er en status som tilskrives enkeltpersoner eller 
grupper på grunnlag av den påvirkningskraften de frivillig 
innrømmes av sine medarbeidere. (Gronn)

• Skoleledelse innebærer å identifisere, skaffe, allokere, 
koordinere og bruke de sosiale, materielle og kulturelle 
ressursene som gjør undervisning og læring mulig. (Spillane, 
Halverson & Diamond)

• Ledelse er et målformulerende, problemløsende og 
språkskapende samspill mellom relevant personer (Lemke)





Distribuert ledelse:
• Ledelse som aktivitet/praksis  (inspirert av Lave & Wengers 

teori om praksisfellesskap og Engestrøms aktivitetsteori)
• Ledelse konstitueres av situerte interaksjoner mellom alle 

aktørene.
• Ledelseshandlinger utføres av alle aktører.

Krever at det legges til rette for å
• anvende rutiner og roller til å strukturere relasjoner i 

fellesskap
• forsterke betydningsfulle normer f. eks tillit
• forankre felles visjon knyttet til undervisning og læring
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oppsummert
• Skoler er komplekse organisasjoner med formelle og 

uformelle strukturerer og ledere
• Distribuert ledelse er et forslag til måten ledere kan 

involvere alle i endringsarbeid og føre til et profesjonelt 
læringsfelleskap



23

Ledelse og språkhandlinger
Ledelse er ikke først og fremst et spørsmål om hva lederne 
gjør. Det dreier seg om hvordan mange aktører samhandler 
om å løse problemer eller utforme strategier. Ledelse blir til 
i mangfoldet av sosiale praksiser som er gjensidig 
avhengig av og påvirker hverandre. Det er gjennom 
språklige handlinger disse bindes sammen og skolen 
konstitueres som arbeidsfellesskap (Lemke, 1995)
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Spørsmål til ettertanke

Hvordan kan du utvikle dine tanker om 
endringsarbeidet ditt i lyset av distribuert 
ledelse?

Utfordringer med distribuert ledelse i 
praksis?



Et klokt 
menneske

«Phronimos»

«Phronesis»
praktisk 
visdom

«Prudentia»:
lekende fantasi, ha 
forestillingsevne om mulige 
måter å gjøre tingene på

«Ephisteme
»
Kunne de 
«riktige» 
tingene

«Techne»
Kunne bruke 
«riktig» ting 
«rikitig»

Skjønn (Aristoteles)





Ledelse  for kvalitet i 
opplæringstilbudene - kompetanse

Faglig innhold og arbeidsformer
Hva tar jeg med videre på veien fram mot 
neste samling?


