
 

 Forskning på ledergrupper at de 

sjelden tar ut sitt potensial (Bjørn 

Helge Gundersen, 2008)

 Medlemmene har vanskeligere 

for å etablere gode relasjoner til 

hverandre enn i team og andre 

arbeidsgrupper

 Mange opplever at tiden er 

bortkastet (Henning Bang, 2012)

HVA KAN 

VÆRE 

GRUNNEN

E TIL AT 

DET ER 

SLIK?
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 Noen kritiske faktorer for ledergrupper i 

skoler:

 Saksstruktur: «Balansen» mellom drift 

og koordinering versus utvikling og 

egenlæring

 Håndtering av uenighet og konflikter

 Mestring av krevende  oppgaver 

«hjemme»- ledergruppa som 

læringsverksted

 Psykologisk trygghet og åpenhet

 «Sjefen» må gi tillit
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NOTB

AS
NOTLAG

Gjensidig avhengighet

Felles ansvar for utførelsen

Kilde: Leif Magne Lervik, 

Molde videregående skole



Situasjon II:

1+1+1<3

Situasjon III:

1+1+1>3

Arbeider vi med saker der vi er 

gjensidig avhengig av hverandre?

Nei

Situasjon I:

1+1+1=3

Situasjon IV:

1+1+1<3

Å fremme læring gjennom saksstruktur
Tilpasset fra Bang & Midelfart (2012)
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Gruppearbeid
Ledergruppas læreforutsetninger
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Manglende resultater5

Unnvikelse av ansvar4

Manglende forpliktelse3

Frykt for konflikt2

Fravær av tilliit1

Ledergruppens fem dysfunksjoner
Hindringer som må overvinnes (Erik Slinning, 2018)
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Gruppearbeid
Hvor står ledergruppen nå?
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Forutsetninger:

• Enighet om 

formålet med 

ledergruppen

• Riktige saker og 

oppgaver

• Klar forståelse 

av hva rollen 

som medlem 

innebærer

Forventning fra omgivelsene: Støtte og press

Prosesser:

• Klargjøre 

bestillingen i 

saker

• Dialogisk  

kommunikasjon 

• Støttende 

læringsmiljø

• Håndtering av 

uenighet og 

konflikter

• Samhandling 

mellom møtene

Resultater:

• Merverdi for 

organisasjonen

• Merverdi for 

ledergruppen 

(som gruppe)

• Merverdi for det 

enkelte medlem



Mestrings-tro
- Som gruppe

Psykologisk 

trygghet
-Som gruppe

Læring

-Ledelse

-Forsterking

Målorientering
-MAP

-MAV

	



Mestringstro
Driver til læring og handlingskompetanse

Mestringstro er en individuell forventning 

om  mestring av arbeidsoppgaver og 

måloppnåelse - knyttet til innsats

Self-efficacy “refers to beliefs in one’s

capabilties to organize and execute the

courses of action required to produce given 

attainments” (Bandura, 1997, s.3) 

Tro på fremtidig mestring stimuleres av 

faktisk mestring (som læringssyklus)

Kollektiv mestringstro vil si at ei gruppe 

eller kollegium deler den samme troen på 

sin fremtidige mestring



• Amy C. Edmondson (2008): Både nødvendig og 

mulig å kombinere personlig ansvar for 

prosesser og kvalitet…...

• med et psykologisk trygt læringsklima

• Individuelt fokus på ansvar for leveranse 

sammenholdt med psykologisk trygghet i 

gruppen skaper sterk læringssone

• Sammenfaller med våre funn på rektors 

ledergrupper i Norge (Hjertø & Paulsen, 2017)



Personlig fokus på ansvar for leveranse

Psykologisk trygghet i 

gruppen

Lærings sone
Takhøyde og trygghet

Fokus på at hvert 

medlem skal mestre og 

forbedre leveranser

Komfortsone
Takhøyde og trygghet i 

gruppen

Lav personlig 

mestringsorientering og 

leveranse i jobben

Apati sone
Status-quo orientert

Lav grad av tillit

Lav mestrings-

orientering

«Angstsone»
Sterkt fokus på 

personlig ansvar

Lav grad av

kollegial tillit

Kilde: Edmondson (2008); 

Hjertø & Paulsen (2017)

	



 

 I en gruppe med sterk 

psykologisk trygghet: 

 Hvordan vil medlemmene 

kjenne igjen det?

 Hva vil et nytt 

gruppemedlem da legge 

merke til?



Ledergruppens kontrakt
”Team-reguleringen”

Mulige temaer i en teamkontrakt for rektors 

ledergruppe:

• Møtestruktur

• Saksstruktur

• Gjensidige forventninger og formål med 

ledergruppen

• Kommunikasjon og læring

• Håndtering av uenighet

• Når konflikter oppstår….



«Den fryktløse organisasjon» 
Læring som endring  
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Utfordring noen ganger: 

Snakke om «elefantene i 

rommet»



Stille spørsmål
Blottlegge at man ikke vet alt

1

Be om hjelp, tilbakemelding  og veiledning
Kan en ledergruppe brukes som veiledningsgruppe?

2

Innrømme feil, tvil og usikkerhet
«Ta en sjans»- det har gått bra før!3

Dele synspunkter
Med risiko for å bli oppfattet som påtrengende

4

Være åpen og nysgjerrig
Med risiko for å bli tatt for å være «novise»5

Eksperimentere med nye handlinger
Med risiko for feiling- som kan gi mye læring

6



Endringsledelse i krevende omgivelser 

Funn fra en norsk casestudie 



Sosio-økonomiske omgivelser

P
resta

sjo
n

sp
ro

fil

II

Turnaround 

school

I

Low -

performing

school

III

Sustainable 

school

IV

Crusing 

school

Fire forskjellige utgangspunkt for ledelse 

Fellestrekk og forskjellighet 



SUMME-SPØRSMÅL:
1: Hva ville DU ha gjort som ny rektor 

i en kategori I skole?

2: Hva ville DU ha gjort som ny rektor 

i en kategori IV skole?

 


