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Sammendrag 

Denne masteroppgaven tar for seg rektors rolle i å skape en lærende organisasjon. Her blir 

det stilt spørsmålstegn ved rektors innvirkning på skolen ved endring og utvikling, og om 

rektors rolle er betydningsløs eller avgjørende i denne prosessen.  

Gjennom en politisk ramme og relevant teori blir begrepet ”lærende organisasjoner” 

presentert. Her blir det vist til klassiske teoretikere som Argyris, Schön, Senge, Nonaka og 

Takeuchi. Videre vil teorier rundt ledelse bli fremstilt. Her har blant annet bidrag fra 

Leithwood og Davies fått stor oppmerksomhet. Siden temaet er rektors rolle vil oppgaven 

avgrenses til å omhandle rektor, men til sammenligning blir læreraspektet trekt inn. Her blir 

relevant teori om skolekulturen, læringskulturen og samarbeid presentert med teoretikere 

som Schein, Berg og Hargreaves i fokus. Utover relevant teori er oppgaven basert på et 

mindre kvalitativt studie gjort ved 3 videre gående skoler i 3 forskjellige fylker. Ved disse 

skolene ble rektor samt 5 lærere intervjuet om hvordan skolene forholdt seg til og arbeidet 

med å skape en lærende organisasjon. Det ble stilt en rekke spørsmål om forhold som 

samarbeid, konfliktløsing og systemer for sikring av erfaringer. Masteroppgaven diskuterer 

så metoden brukt i oppgaven samt beskriver gjennomføringen av intervjuene. Beskrivelsen 

av intervjuene blir tett etterfulgt av analysen hvor spørsmål som hvordan rektorrollen 

oppfattes av lærerne, hvordan skolekulturen påvirker rektors ledelse og hva rektor gjør for å 

utvikle skolen blir drøftet nærmere. Avslutningsvis vil det bli en drøfting av rektors rolle i  å 

skape en lærende organisasjon. Andre spørsmål innen temaet som hvilke innfallsvinkel som 

bør benyttes for å gjøre en skole til en lærende organisasjon og hva spiller inn på 

endringsprosesser, ledelsens struktur og innfallsvinkel eller organisasjonens kultur vil også 

bli gjennomgått nærmere. Oppgaven avsluttes med spørsmålet om rektor kan være en 

endringsagent i dagens skole som blir drøftet i lys av teori og empiri. 
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Forord 

Denne masteroppgaven er skrevet som et samarbeidsprosjekt våren og høsten 2008. Vi har 

begge fulgt hverandre tett gjennom en Bachelor og Mastergrad i pedagogikk og syntes det 

virket spennende å jobbe sammen, spesielt siden vi har interessert oss for de samme 

fagområdene innenfor pedagogikken. Tiltross for store utfordringer, har vi hele veien sett 

flere fordeler ved et slikt samarbeid. For det første har vi støttet hverandre gjennom en lang 

prosess som krever utholdenhet. En annen verdifull bieffekt av sammarbeidet har vært 

muligheten til å diskutere teori. Ikke minst har det vært fint å være to når vi har reist rundt 

for å intervjue lærere og rektorer. Både ved tanke på de praktiske aspektene, men også det å 

ha noen å diskutere alle de oppdagelsene og erfaringene vi har gjort oss underveis.  

Vi vil benytte anledningen til å takke rektorene ved de tre videregående skolene vi besøkte 

og alle lærerne som stilte opp til intervju. Uten deres positive respons og bidrag ville ikke 

denne oppgaven vært mulig. De tok godt i mot oss og vi er imponert over hvor ivrig og 

engasjerte dere alle sammen er. Vi ønsker dere lykke til videre. 

Vi vil takke vår veileder, Svein Egil Vestre for gode tilbakemeldinger og hjelp med 

oppgaven. Vi vil også takke Ove Edvard Hatlevik som stilte opp med fantastiske 

kommentarer til oppgaven i løpet av sommeren. Vi ønsker å vise vår takknemlighet overfor 

kjærester, venner og medstudenter for den støtten og forståelsen vi har fått i en lang prosess. 

Familiene våres fortjener også en stor takk for varme tanker, og ikke minst økonomiske 

bidrag slik at vi kunne reise rundt i Norge og bruke hele sommeren til å skrive. Marianne 

Gjerland sin familie har vært uunnværlige med hjelp i korrekturlesing gjennom hele prosessen 

 

Marianne Aasvestad & Marianne Gjerland 
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1. Innledning 

Den norske skolen er en institusjon som omfatter en rekke komponenter, og med lange 

tradisjoner og gjennom flere generasjoner av læreplaner og tanker om undervisning, gradvis 

utviklet seg til det den er i dag. Den har latt seg forme av indre og ytre stemmer som 

omfatter lærere, elever og foreldre i tillegg til nasjonale og internasjonale politiske tendenser. 

1.1 Bakgrunn og problemstilling for masteroppgaven 

Denne masteroppgaven tar for seg ”organisasjonslæring” og ”skoleledelse”, og vi ønsker å 

sette fokus på rektor som utviklingsleder. Skoleledelse er et stadig tilbakevendende tema 

som har satt sine spor både i norsk og internasjonal politikk  helt ned på skolenivå, og helt 

siden tidlig 1990-tallet kan man se hvordan norske skolepolitikere har satt fokus på 

kvalitetsutvikling. Utviklingsarbeid kan omfatte så mye, men vi vil begrense oppgaven til å 

omhandle prinsippet ”lærende organisasjoner”. Med dette som utgangspunkt blir spørsmålet 

vi ønsker å belyse følgene: 

Hvilken rolle spiller rektor i utviklingen av skolen mot en lærende organisasjon? 

Det er noen begreper som vi vil avklare og avgrense innledningsvis. Med 

organisasjonslæring som kontekst, ønsker vi å holde hovedfokus på rektor som leder og hans 

rolle i utviklingen for å skape en lærende organisasjon. Dette begrepet kan være noe vagt, så 

vi har valgt å se på et utvalg prosesser som  er viktige på veien til å bli en slik organisasjon. 

Det er mange nivåer i utdanningssystemet som har en viss interesse i forhold til dette temaet, 

men vi ønsker kun å fokusere på det som skjer på skolen hvor rektor har sitt daglige virke. 

”Organisasjonslæring” har lange tradisjoner med kjente teoretikere som Chris Argyris, og 

har vært et viktig forskningsområde i en årrekke med hovedfokus på organisasjonen og 

utvikling av organisasjonen. Læring som begrep er her det essensielle for å oppnå endring og 

utviking. På den andre siden er begrepet ”lærende organisasjon” et relativt nytt fenomen 

som har fått  sterkere fotfeste de siste årene med Senge i spissen. Selv om 

organisasjonslæring og lærende organisasjoner er to sider av samme sak, kan det trekkes et 

skille mellom disse to begrepene. Organisasjonslæring blir generelt brukt om disiplinen og er 

en akademisk og teoribasert tilnærming. (Easterby-Smith & Lyles 2003:2) Cyert og March 

definerer organisasjonslæring som; ”Mål og rutiner tilpasses fortløpende de erfaringer man 
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gjør” (Roald 2006:149) Flere kjente teoretikere har i en årerekke studert organisasjonens 

mulighet for å lære. Begrepet lærende organisasjon derimot kan defineres ut fra en 

praksisbasert art og defineres som ”en organisasjon som utvikler, forvalter og tar i bruk sine 

kunnskapsressurser slik at virksomheten totalt sett blir i stand til å mestre daglige 

utfordringer og etablere ny praksis når det er nødvendig.” (UFD 2005:9) 

I norsk utdanningspolitikk trenger man ikke se langt for å finne prinsippet lærende 

organisasjoner, den gjør seg også gjeldene i politikk som omhandler skoleutvikling. I 1992 

ble det nasjonale programmet Ledelsesutvikling i skolen (LUIS) startet i regi av Kirke-, 

utdannings- og forskningsdepartementet, som det het den gangen, og ble  revidert og 

konkretisert i 1996. Prosjektet hadde fokus på skoleleder med fem hovedområder for 

pedagogisk ledelse. Departementet skriver på sine hjemmesider at ”Forskning og erfaring 

viser at skolelederne er svært viktige for å få til en positiv utvikling i skoleverket.” Visjonen 

om ”den lærende, utviklingsorienterte og den samarbeidende skolen” var utgangspunktet for 

de forventningene staten hadde til skoleledelsens kompetanse på dette området.. Med de 

første punktene, utvikling, vurdering og kvalitet, ble det lagt vekt på utvikling av skolen som 

en lærende organisasjon. Her får skolens læringskultur stor plass, og Departementet viste til 

ulike former for vurdering, også av egen praksis, og at dette var virkemidler for å fremme 

kvalitetsutvikling i skolen. Utover dette ble læringsmiljøet sett på som viktig, og det blir 

påpekt at skoleleder må tilrettelegge, tilpasse og sørges for en likeverdig opplæring for alle. 

Arbeidsgiveroppgaver, innsikt i utdanningspolitikken og opplæringsloven i tillegg til arbeid 

med lærerplanen, var de øvrige punktene i LUIS sin innstilling. (LUIS 2000)  

Senere, ved innføringen av Reform 97, utarbeidet departementet en langsiktig strategi for 

kvalitetsutvikling i grunnskolen, ”Kompetanseberetningen” og den første, som kom ut i 

2003, inneholdt informasjon om nasjonale særtrekk knyttet til kompetanse og livslang 

læring. (Kompetanseberetningen 2003) En av konklusjonene i denne rapporten var 

inntrykket av at skoler i noe mindre grad enn andre virksomheter var lærende organisasjoner. 

Målet med kompetanseberetningen var å gi en samlet fremstilling av kompetanse som 

drivkraft for innovasjon, verdiskapning, livskvalitet, velstand og velferd i Norge. 

Oppfølgingen og Kompetanseberetningen i 2005 tok for seg skolen som lærende 

organisasjon. I rapporten ”Lærer elevene mer på lærende skoler?”, fokuserte på 

sammenhengen mellom skolens resultater og satsing på organisasjonsutvikling og 

kompetanse. Her ble det slått fast at ”Det er liten tvil om at lærernes faglige og pedagogiske 
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kompetanse er av stor betydning for elevenes læring.” (Kompetanseberetningen 2005:11) 

Fenomenet lærende organisasjon er med andre ord et viktig tema i norsk skoleutvikling og 

har etter år 2000 fått en avgjørende rolle i norsk utdanningspolitikk. Allerede i 2003, under 

utarbeidelse av dagens læreplanverk, Kunnskapsløftet, ble det et viktig begrep knyttet opp 

mot ledelsen i skolen. I st. meld 30 (2003-2004) Kultur for læring, påpekes det at ”en 

lærende organisasjoner stiller særlig store krav til et tydelig og kraftfullt lederskap. 

Erfaringen viser at god skoleledelse er avgjørende for arbeidet med kvalitetsutvikling i 

skolen.” (St. meld 30 (2003-2004):99) Her trekkes både begrepene lærende organisasjoner 

og skoleledelse frem som viktige faktorer i  kvalitetsutviklingen, og en NOU fra samme år 

ble utarbeidet som et ledd for å sikre kvalitet i utdanningen. Her ble det presisert at 

”skoleeier har, i tråd med opplæringsloven, hovedansvaret for kvalitetsutviklingen i skolen.” 

(NOU 2003:281) Ut i fra disse rammene er det klart at staten ser fruktene av arbeidet med å 

skape en lærende organisasjon og at det bør få større fokus, (Kompetanseberetningen 2005) 

og rektor som skoleleder må få en avgjørende rolle i dette arbeidet. Det politiske fokuset har 

i de siste årene blitt styrket og Stortingsmelding 31 (2007-2008) ”Kvalitet i skolen”, var 

dedikert utvikling og kvalitetsarbeid. I denne stortingsmeldingen kan man tydelig se at 

strategien for kompetanseutvikling fortsatt er knyttet til skolelederne som en egen 

målgruppe. Det blir understreket at ”kompetent ledelse er en sentral forutsetning for å utvikle 

skolen som en lærende organisasjon.” (St. meld 31 (2007-2008):49), og begrepet er høyst 

dagsaktuelt i kvalitetsutviklingen i skolen, men hva skal til for å oppnå dette, og hvilken 

rolle spiller rektor og hvordan griper en tak i dette? En rektor påpeker i stortingsmeldingen at 

begrepet lærende organisasjon fortsatt er svært svevende og uhåndgripelig. (St. meld 31 

(2007-2008):57) Roald følger opp dette i sin artikkel om organisasjonslæring og viser til at 

”det må bli en diskusjon om hva det betyr å legge til rette for systematisk 

erfaringsinnsamling, kollegial refleksjon og utviklingsplanlegging i ”skolen som lærende 

organisasjon”. (Roald 2006:148), og med dette mener han at slike begreper fort kan bli 

tomme ord. 

1.2 Tre viktige begreper 

Over har vi skissert spørsmålet vi er interessert å se nærmere på i denne oppgaven, som 

handler om rektor sin rolle i utviklingen av skolen mot en lærende organisasjon. Videre har 

vi sett på hvordan dette spørsmålet har fått større politisk interesse de siste årene og vært 

tema for diskusjoner som har fått plass i stortingsmeldinger og Norske offentlige utredninger 
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(NOU) Flere temaer om lærende organisasjoner dreier seg om akkurat dette er mulig å 

oppnå, og om lærende organisasjoner har en positiv innvirkning på skolen, både på kvalitet 

og læringsutbytte. Vi ønsker å gå dypere inn på dette området og legger til grunn for at 

rektor som skoleleder følger de målsetninger om lærende organisasjoner som er satt fra 

politisk hold. Gjennom intervjuer med tre rektorer fra videregående skoler rundt om i landet, 

vil vi analysere hans rolle i dette arbeidet. Det vil også bli tatt i betraktning at ikke alle 

rektorer har som mål å skape en lærende organisasjon, og om en lærende organisasjon kan 

oppstå uten rektors innflytelse. Før vi går inn på hovedtema, må tre viktige begreper avklares 

som ofte blir tatt for gitt i diskusjonen om lærende organisasjoner. Disse begrepene er 

læring, utvikling og kvalitet. 

Læring kan defineres som ”en indre prosess som innebærer relativt varig forandring av 

opplevelse og atferd som følge av tidligere erfaring.”(Evenshaug & Hallen 2005:435) Ordet 

prosess er her et viktig nøkkelord som følges opp av Bersteins definisjon. “Learning is the 

process through which experience modifies pre-existing behaviour and understanding.” 

(Bernstein m.fl. 2000:175) Begrepet læring består av to dimensjoner; prosessen og resultatet. 

Selve læringsprosessen består av et intrapersonlig og interpersonlig aspekt, hvor den 

interpersonlige kan sees på som den sosiale enheten i læringsprosessen, og kan betegnes som 

et læringsforhold, men en lærende og en lærer, som består av to komponenter; å lære fra seg 

og lære til seg. Den som har rollen å lære fra seg må også lære til seg og omvendt, fordi 

læring er et dynamisk mellommenneskelig forhold. (Wadel 1997:49) 

I begrepsavklaringen over er ordet prosess trukket frem i tillegg til forandring og erfaring. 

Disse ordene kan lett knyttes sammen med utvikling, et begrep som er definert av Woolfolk 

som: ”suksessive forandringer og tilpassninger fra unnfangelse til død.” (Woolfolk 

2006:48), og både læring og utvikling kan hevdes å inngå i lærende organisasjoner. Det å 

skape en lærende organisasjon kan raskt assosieres med endring, men det er viktig å påpeke 

at ikke all utvikling nødvendigvis trenger å bestå av konkret forandring. Utvikling består 

også av bearbeidelser og tilpasninger, som er et viktig punkt i skoleledelse. Ordet kan 

defineres på mange forskjellige måter, men de vanligste definisjonene dreier seg om vekst, 

forløp eller prosess. Når det gjelder skoleutvikling er det også ulike oppfatninger. Den norske 

pedagogen Sølvi Lillejord har uttalt at i skolesammenheng får begrepet følge med de 

beslektede ordene kollegalitet og samarbeid (Lillejord 2006:62) ”Forandring og utvikling 

blir ofte omtalt som hendelser, noe som bare skjer, endring er i realiteten summen av mange 
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handlinger,” skriver hun i sin bok om skoleledelse. Skoleutvikling dreier seg om 

samfunnssyn, menneskesyn, kunnskapssyn og læringssyn. (Lillejord 2006:62) 

Kvalitet er det siste begrepet som til stadighet dukker opp i arbeidet rundt lærende 

organisasjoner. I de politiske dokumentene går ofte kvalitetsutvikling hånd i hånd med 

skoleutvikling, men kan man være sikke på at all utvikling fører til kvalitet? Ordet kan være 

vanskelig å definere. Vroeijenstijn uttaler; “it is a waste of time to try to define Quality” 

(Harvey 1993:28) Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon definerer kvalitet ut i 

fra ISO standard: 

”Kvalitet: Norsk Standard, NS-EN ISO 9000, definerer kvalitet som i hvilken grad en samling av 
iboende egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller 
obligatorisk. Enkelt sagt er kvalitet evnen til å tilfredsstille kundens eller brukerens krav og 
forventninger” (Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon 2008) 

Når man snakker om kvalitet ligger det til grunnen et ønske om å tilfredsstille visse krav. 

Også i skolesammenheng er det riktig å stille krav, men utfordringen er kanskje ikke å stille 

krav til kvalitet, men hvilke krav man kan stille til kvalitet, hvem som skal tilfredstilles og 

hvordan? Dette blir ikke minst en utfordring i høyere utdanning hvor det finnes ulike type 

fagområder, mål og interessegrupper. Lee Harvey skriver i sin artikkel fra 1998 “Education 

is a participative process” (Harvey 1998: 244) at skolen er en prosess der studentene ikke er 

et produkt, men deltakere. ”Education is not a service for a customer (much less a product 

to be consumed) but an ongoing process of transformation of the participants.” (Harvey 

1998: 244) På bakgrunn av dette blir kvalitet avhengig av hver enkelts ståsted, bruksområde 

og synspunkt, noe som kan være en utfordring i større og komplekse organisasjoner. For å 

vurdere og sikre kvalitet må det være en klar oppfatning av hva kvalitet er, men det kan være 

akkurat dette som er utfordringen. I utdanning er det ikke alltid like lett å identifisere 

brukeren, ofte er det slik at det offentlige betaler, studenten er den direkte bruker, mens 

arbeidsgivere er sekundærbrukere. Kvaliteten er derfor en ”verdivurdering” foretatt av ulike 

interessenter som det offentlige, lærere, administratorer, studenter og arbeidsgivere sier 

Rekkedal. (Rekkedal 1996) 

1.3 Gjennomføring av masteroppgaven 

Det kan med andre ord være en vanskelig oppgave for hver enkelt rektor å arbeide med å 

føre skolen i retning av å bli en lærende skole. Begrepet innholder store ord og det er mange 

drømmer og visjoner fra politisk hold. Gjennom den rammen som er satt på et nasjonalt nivå 
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ønsker vi med denne oppgaven å se på hvilke rolle rektor spiller i denne prosessen. Foruten 

hovedspørsmålet har vi utarbeidet fire hjelpespørsmål som henger nøye sammen med 

oppgavens teori og empiri. Disse spørsmålene er:  

- Hvilke innfallsvinkel bør benyttes for å gjøre en skole til en lærende organisasjon?  

- Hvilken bakgrunn bør rektor ha og hva er rektors rolle i skolen?  

- Hvilke faktorer spiller inn på endringsprosesser, ledelsens struktur og innfallsvinkel 

eller organisasjonens kultur?  

- Kan rektor være en endringsagent i dagens skole?  

Disse fire spørsmålene vil ligge til grunn for den teorien og empirien vi har valgt ut og vil bli 

drøftet omgående i siste del av masteroppgaven. 

For å gjøre oppgaven lettere å følge har vi laget en modell (figur 1.), som er en skisse over 

hvordan endringsarbeidet kan skje i skolen. Denne modellen er svært omfattende og det 

kommer tydelig frem hvor mange faktorer og nivåer som spiller inn. Det er viktig å merke 

seg at modellen er en tradisjonell skoleutviklingsmodell og at vi ikke ønsker å ta tak i hele 

modell siden dette er umulig ved tanke på oppgavens begrensinger. Vi har valgt rektor og 

rektors rolle som er markert med en grå farge. Som sammenligningsgrunnlag og støtte til 

intervjuene vi har gjennomført med tre rektorer og fem lærere ved tre ulike videregående 

skoler, har vi valgt å ta med lærernes stemme. Disse intervjuene vil bli fremstilt og drøftet i 

case senere i oppgaven. Vi synes dette samspillet gir et spennende bilde og en god indikator 

på prosessen med å skape en lærende organisasjon. Avgrensningen i oppgaven blir derfor å 

se på rektor sin rolle i denne prosessen i forhold til lærerne, som er markert i modellen der 

skolekultur, samarbeid og konflikter er uthevet. Selve modellen er en ramme for det vi anser 

som bakgrunn for all alt utviklingsarbeid i skolen. I debatten om den lærende organisasjon 

kan man ta utgangspunkt i utallige innfallsvinkler. Vi har avgrenset oss til å drøfte rektors 

rolle der forventninger, feedback, tilbakemeldinger i samspill med lærerne spiller en 

avgjørende rolle for ledelse på lik linje som læreplaner, lover og regelverk. Vi har fordypet 

oss i ledelsen i forhold til lærings- og samarbeidskulturen i skolen som gjenstand for rollen 

rektor spiller i utviklingen. Det er selvfølgelig andre faktorer som kan være avgjørende, men 

siden masteroppgaven har klare begrensninger, ønsker vi å forholde oss til dette. Når vi 

snakker om skolen som organisasjon tenker vi oss rektor som selvstendig leder på en 
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frittstående skole, med lærere som ansatte og elevene som brukere der kunnskapen blir 

produktet. En mulig svakhet ved modellen er at den er fremstilt lineær, og som Senge 

påpeker i sin bok om lærende organisasjoner, er dette en svakhet i flere 

organisasjonsmodeller. ”Virkeligheten består av sirkler, men vi ser rette linjer. Her ligger 

begynnelsen på vår begrensning som systemtenkere.” (Senge 2004:81) Læring bør 

fremstilles som en sirkel, loop, krets eller spiral, den har ikke begynnelse og avslutning, men 

endring og utvikling blir en syklus.  

 

Figur 1: En skisse over endringsarbeid i skolen av Marianne Aasvestad & Marianne Gjerland 

1.4 Ansvarsområder 

Masteroppgaven er skrevet i tett samarbeid, med dette mener vi at det er ingen deler av 

oppgaven er skrevet individuelt. For ordens skyld kan det være greit å påpeke at Marianne 

Aasvestad har hatt hovedansvar for tema lærende organisasjoner mens Marianne Gjerland 

har hatt som oppgave å følge opp temaet ledelse. Begge har jobbet med casene, men 

Marianne Aasvestad har hatt ansvar for analysen mens Marianne Gjerland har skrevet casene 
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inn i oppgaven. Selve drøftingen er skrevet sammen, siden vi begge ønsket å samkjøre alle 

de tanker og erfaringer vi har gjort oss under prosessen med oppgaven. 
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2. Prinsippet om den lærnde organisasjon – et 
rammeverk 

2.1 Læring i organisasjoner 

I innledningen ble det gjort en definisjon på lærende organisasjoner og en introduksjon som 

viste at begrepet har fått et sterkere fotfeste de siste årene. Roald påpeker at så langt er det 

gjort lite konkret for å avgrense innholdet i begrepet lærende organisasjoner og han savner 

mer innhold i blant annet de politiske dokumentene. (Roald 2006:148) I teorien er det også 

en forskjell mellom oppfattelsene av innholdet i en lærende organisasjon. Roald viser til et 

spend fra teoretikerne Cyert & March som legger vekt på tidligere erfaringer som grunnlag 

for læringsprosesser til teoretikeren Senge som er opptatt av fremtidsrettet og dynamiske 

teamarbeid som det viktigste i organisasjonslæring. (Roald 2006:149) 

Tradisjonelt trekker man opp tre klassiske retninger innenfor pedagogikken når man 

omhandler læring og utvikling. ”Behaviorismen”, ”kognitive læringsteorier” og 

”sosiokulturelle perspektiv på læring”. Uten å begi oss for dypt inn på dette feltet, kan det 

være verdifullt å ta en rask titt på innholdet i disse tre tilnærmingene. Behaviorismen har sitt 

opphav fra Watson, Thorndike og Skinner og argumentere for at læring er stimulus – respons 

betinget. I dette legger de at miljøet er den viktigste faktoren for læring og fokuserer på 

adferd og kommunikasjon mellom individene og grupper. (Gage & Berliner 1998:209) 

Kognitive læringsteorier i motsetning, fokuserer på at læring skjer i individet og er opptatt av 

kognitiv utvikling eller de indre aspektene. Piaget var en pioner innen kognitive 

læringsteorier og mente at læring var noe som startet på individnivå. (Gage & Berliner 

1998:209) Denne debatten, om hvorvidt læring skjer i individet eller i en sosial samhandling, 

hadde sitt høydepunkt i midten av forrige århundre der de forskjellige forskningsmiljøene 

tok hver sin side av saken. Debatten, om arv eller miljø er mest utslagsgivende ved læring, 

dabbet av etter hvert som forskningen stadfestet at dette ikke var en enten eller sak. Det 

sosiokulturelle perspektivet på læring ble i denne tiden et svært viktig bidrag, hvor blant 

annet Lev Vygotsky i ettertiden har stått sentralt. Vygotsky var også opptatt av det kognitive 

aspektet, men i motsetning til Piaget fokuserte Vygotsky også på de kulturelle faktorene. 

(Crain 2000:219) Disse tre tilnærmingene viser at det er flere måter å se læring på, og 

dermed også måter å se lærende organisasjoner. Selv om den tid der teoretikerne stod i klar 

motsetning til hverandre er over, kan man se at det er ulike oppfattninger om hva som skal til 
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for å få et helt system til å utvikle seg. Avhengig av hvordan rektor ved en skole eller en 

direktør for et selskap ser på enkeltmennesket og hele organisasjonen, vil det bli valgt ulike 

tilnærmingsmåter i utviklingsarbeidet. Hvorvidt en rektor mener læring skapes av en ytre 

eller indre prosess, vil ha en innvirkning og være med å farge rektorens rolle i dette arbeidet. 

Det kan hevdes at klassisk tilnærming til læring blir for generelt ved drøfting av teamet 

lærende organisasjoner. Roald påpeker at det som skiller tradisjonelle tilnærminger til 

organisasjoner fra organisasjonslæring, er ”input” og ”output”. I de tradisjonelle 

tilnærmingene er man opptatt av hva som skjer ved input og output, mens man i 

organisasjonslæring ser på hva som skjer mellom input og output, altså selve prosessen. 

(Roald 2006:149-150) 

Med en klar innfallsvinkel til læring som referanse og Roalds utsagn om forskjellen mellom 

tradisjonell tilnærming til læring, kan det være spennende å ta en titt på Choen og Sproull. 

De tar opp tre viktige dimensjoner i sin drøfting om organisasjonslæring som de setter i 

relasjon til hverandre. (Choen & Sproull 1996:9-12) De mener at moderne 

organisasjonslæring kan drøftes ut fra disse dimensjonene og avgrense rammene til å 

inneholde dimensjonene som er skissert grafisk i modell 2. Den første dimensjonen er å 

utvikle “prosedural” kunnskap, det å forstå hvordan ting gjøres i motsetning til “deklarative” 

kunnskap, det å forstå hva som skal gjøres. Den andre dimensjonen er å utvikle kunnskap 

mellom individene i motsetning til å utvikle kunnskapen hos det enkelte individ. Tilslutt 

trekker de opp dimensjonen det å forandre eksisterende atferd i motsetning til det å forsterke 

eksisterende atferd i organisasjonen. Spesielt den andre og tredje dimensjonen er relevant for 

denne oppgaven og vil bli drøftet videre. Er kunnskapen som organisasjonslæringen baserer 

seg på lagret i hver enkelt individ eller oppstår denne kunnskapen i samhandling mellom 

medlemmene i organisasjonen? Her kan man se tydelige paralleller til den klassiske 

tilnærming til læring som er kort beskrevet over. Forsterker ny læring eksisterende kultur 

eller fører det til endring av kulturen i en organisasjon?  
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Figur 2: Three Dimensions of Organizational learning research (Choen & Sproull 1996:12) 

Choen og Sproulls dimensjoner på sin side kan kanskje virke noe snever siden det er mange 

faktorer som kan inngå i rammesettingen og avgrensningen til en lærende organisasjon. 

Grunnet oppgavens avgrensning vil bare Choen og Sproulls andre og tredje dimensjon bli 

brukt videre i drøftingen av oppgaven.  

2.2 Teoretiske tilnærminger til lærende organisasjoner 

I innledningen og de øvrige avsnittene har lærende organisasjoner blitt omtalt. Choen og 

Sproulls andre og tredje dimensjon har blitt definer som en ramme for videre drøfting av 

lærende organisasjoner. Hva skal til for at en organisasjon som helhet skal lære? Ligger 

hemmeligheten i hvert enkelt individ eller i det kollektive minnet? Bør man igjennom 

utviklingsarbeid arbeide for å forandre eksisterende atferd i en organisasjon eller bør man ta 

vare på tradisjoner og videre utvikle det potesialet som ligger i organisasjonen? Flere 

teoretikerer har studert denne prosessen og har utarbeidet teorier innen organisasjonslæring 

som kan gi et klarere bilde på hvor komplekst dette rammeverket er. 
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2.2.1 Argyris & Schöns teori om læring i organisasjoner 

Argyris og Schön definerer organisasjonslæring som de kollektive læringsprosesser som 

finner sted når hvert enkelt medlem utvikler sin teori om hva som er riktige og hva som er 

effektive handlinger. De hevder at individer i en organisasjon til enhver tid skaper et bilde av 

hva som skjer i organisasjonen, selv om det ofte kan være mangelfullt eller ukorrekt og er til 

stadig redigering ved hjelp av ny informasjon individet tilegner seg. (Argyris & Schön 

1978:16) Målet i en lærende organisasjon er å skape en organisasjon hvor alle medlemmene 

er pådrivere for å dele og ikke minst skape kunnskap, og arbeide i felleskap for å nå et felles 

mål. Argyris og Schön setter fokus på prosesser og mener forandring skjer over tid. De er 

også opptatt av strukturer og prosedyrer for mentale modeller hos organisasjonens individ og 

grupper. (Roald 2006:152)  

Organisasjonslæring er altså sterkt knyttet til hvordan individer i en organisasjon konstruerer 

kognitive kart. Som Argyris og Schön sier selv; ”For organizational learning to occur, 

‘learning agents’, discoveries, inventions, and evaluations must be embedded in 

organizational memory“(Argyris & Schön 1978:19) De basere sin teori på begrepene 

enkelkrets og dobbelkrets læring. Enkelkrets læring er når medlemmene av organisasjonen 

oppdager feil og retter opp i disse, det blir referert til som ”lower-level learning”. Feil blir 

korrigert og organisasjonen forsetter videre i samme retning som tidligere. 

Dobbelkretslæring bygger på teorien om enkelkrets læring, men i denne modellen blir ikke 

”feilen” bare korrigert, men oppdagelsen fører til en endring i normer og prosedyrer. Denne 

endringen kan føre til en revolusjon i kunnskapsbasen til organisasjonen og blir ofte referert 

til som ”higer-lever learning.” (Argyris & Schön 1978:18) Ut fra denne teorien kan det virke 

som om Argyris og Schön har et utgangspunkt i kognitiv tilnærming til læring, og er opptatt 

av det mentale aspektet og prosessen i organisasjonen. En annen teoretiker, som har utviklet 

en teori som ligner på Argyris og Schöns teori, er Peter Senge.   

2.2.2 Senge teori om lærende organisasjoner 

Selve begrepet lærende organisasjon i organisasjonslæring er ofte knyttes til Peter Senge som 

tidlig på 1990 tallet gav ut boken ”the Fifth Disiplin” (Easterby-Smith & Lyles 2003:4) Her 

tar han utgangspunkt i organisasjoner og hvordan disse organisasjonene kan utvikle seg og 

lære ved hjelp fem grunnleggende punkt, som er ”personlig mestring, mentale modeller, felles 

visjon, gruppelæring og systemtenkning”. Senge kaller systemtenkning den femte disiplin og 
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ser dette som det essensielle for å skape en lærende organisasjon. Som Senge selv har uttalt: 

”De verktøy og ideer som presenteres i denne boken (Den femte Disiplin) har til hensikt å 

knuse den illusjonen om at verden består av avskilte og usammenhengende krefter. Når vi gir 

slipp på denne illusjonen kan vi bygge "lærende organisasjoner”, organisasjoner der 

mennesker videreutvikler sine evner til å skape de resultater som de egentlig ønsker, der nye 

og ekspansive tenkemåter blir oppmuntret, der kollektive ambisjoner får fritt utløp og der 

mennesker blir flinkere til å lære i fellesskap”.  (Senge 2004:9) Senge er altså opptatt av 

helhetstekning og ser organisasjonen som en arena for bevisst omforming og kontinuerlig 

læring på et individ og kollektivt nivå. (Roald 2006:153) 

Det første punktet i Senges teori er ”personlig mestring”. Organisasjonen bygger på 

mennesker og Senge mener det er viktig at menneskene i organisasjonen lever livet kreativt 

fremfor reaktivt. Han utdyper videre at det er viktig å fokusere, kartlegge og utdype sine 

personlige visjoner, og man bør hele livet strebe etter læring. Det andre punktet omhandler 

”mentale modeller” som er bilder og forestillinger mennesket har om seg selv og sin verden. 

I bedrifter kan man ofte finne inngrodde vrangforestillinger og antagelser, og han mener det 

er viktig å jobbe med dette for å kunne få en organisasjon til å lære som en enhet. Det tredje 

punktet er tanken om en ”felles visjon”, og dette må ikke bare bli en tanke eller en idé, mener 

Senge. Hvis en bedrift skal kunne bevege seg fremover som en helhet må den ha et felles 

mål og visjon som de ansatte faktisk tror på. Det fjerde punktet er ”gruppelæring”. Her 

forestiller Senge seg muligheten av å tenke i felleskap, og viser til organisasjoner utenfor 

næringslivet som idrettsklubber og kulturliv. Det femte, siste og viktigste punktet i Senges 

teori er ”systemtenkning”, som integrerer alle de overnevnte punktene. En organisasjon må 

tenke i system, alt henger sammen, og teori og praksis går hånd i hånd. Senge påpeker at 

uten systemtenking kan man ikke se hvordan disiplinene henger sammen. Denne teorien 

setter fokus på at helheten er større enn summen av enkeltdelene, og problemet til enhver 

organisasjon er akkurat systemtenkning. ”Virkeligheten består av sirkler, men vi ser rette 

linjer. Her ligger begynnelsen på vår begrensning som systemtenkere.” (Senge 2004:81) 

Hele organisasjonen må være med for å kunne skape en lærende organisasjon, alt påvirker 

hverandre og man må utvikle hvert enkelt individs potensial.  

I likhet med Argyris og Schön er det mye som tyder på at også Senge har en kognitiv 

tilnærming til læring og utvikling som utgangspunkt. Senge har uttalt at grunnen til 

menneskelig svikt i læringssituasjoner i en organisasjon er at mennesket overfører enkle 
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mentale modeller til et komplisert system. ”Each sees a part, but no one sees the whole” 

(Bolman 1997:25) Senge er opptatt av helheten og mener mennesket er så vant til å tenke 

fragmenter at det ”gir opp å se helheten” (Senge 2004:9) På denne måten er ikke bare 

enkeltmennesket og dens mentale modeller i fokus, men gruppelæring og teamarbeid er en 

avgjørende faktor for at organisasjonen skal lære å utvikle seg. Senge påpeker at 

gruppelæring starter med dialog (Senge 2004:16), og ut fra disse synspunktene kan det se ut 

som om Senge beveger seg over i det sosiokulturelle feltet. 

2.2.3 Nonaka & Takeuchis teori om læring i organisasjoner 

I følge Friedman er organisasjonslæring per definisjon en prosess som bare kan bli forstått på 

organisasjons- eller gruppenivå. (Dierkes m.fl. 2003:398) To teoretikere som har et slikt 

sosiokulturelt syn på læring, er japanerne Nonaka og Takeuchi. De kritiserer Senge og 

Argyris & Schön og trekker frem viktigheten av den sosiale prosessen. Nonaka og Takeuchi 

baserer sin modell på at kunnskap oppstår i interaksjonen mellom den eksplisitte og den tause 

kunnskapen. Dette kaller de ”kunnskapskommunikasjon”, som er en sosial prosess mellom 

individer, ikke noe som skjer i individet (Nonaka & Takeuchi 1995:61) Nonaka og Takeuchis 

grunnteori minner mye om Senges tilnærming, og som de selv sier,” Judging from the entire 

argument of his book …his practical model of “learning organization” has some affinity with 

our theory of knowledge creation.” (Nonaka & Takeuchi 1995:45) Tiltross for at Senge 

minner om Nonaka og Takeuchis modell, kritiserer de Senge med å blant annet peke på at 

kunnskap må sees i forhold til læring. De hevder videre at mange teorier innen læringsfeltet 

har satt seg fast i en stimulus – respons tenkning, og at dette er en for enkel fremstilling. 

(Nonaka & Takeuchi 1995:45) De kritisere videre Argyris & Schön ved å peke på deres 

dobbelkrets læring. Denne modellen tar for gitt at noen står utenfor det hele med et objektivt 

syn, og vet hvilken metode og på hvilket tidspunkt det er mest fornuftig å innføre 

”dobbelkrets læring” i systemet. (Nonaka & Takeuchi 1995:46) 

Nonaka og Takeuchi legger vekt på begrepet ”redundans”, og med dette mener de at det må 

være en interaksjon mellom medlemmene i organisasjonen. For å oppnå læring setter de 

kommunikasjon i fokus og viktigheten av kompetansedeling og spredning. Nonaka og 

Takeuchi bruker ikke begrepet lærende organisasjoner, men  kunnskapsutviklede 

organisasjoner. Sentralt i deres teori er kunnskapsspiralen; “Organizational knowledge 

creation is a spiral process starting at the individual level and moving up through expanding 

communities of interaction, that crosses sectional, departmental, divisional, and 
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organizational boundaries” (Nonaka & Takeuchi 1995:72) I likhet med Senge og Argyris & 

Schön ser Nonaka og Takeuchi læring som en kontinuerlig prosess i form av sirkel, spiral 

eller krets. Deres modell er kompleks og vektlegger den tause versus den eksplisitte 

kunnskapen. Roald påpeker i sin artikkel om organisasjonslæring, at Nonaka og Takeuchi 

viser til viktigheten av at ny innsikt og kunnskap blir utviklet i møte mellom flere aktører. 

Deres modell er laget som en spiral som beveger seg fra implisitt til eksplisitt kunnskap. Den 

kunnskapen som aktørene har et ubevisst forhold til blir bevisstgjort, omdannet fra taus til 

eksplittsitt kunnskap. I skolesammenheng ville denne arenaen være mellom lærere, mellom 

lærere og elever og mellom interne og eksterne aktører. (Roald 2006:155) 

2.3 Oppsummering 

I dette kapitelet har begrepet lærende organisasjoner blitt videreført fra innledningen, og satt 

som en ramme for masteroppgaven. Det har blitt presentert tre ulike tilnærminger til læring 

som kan være avgjørende for rektor i arbeidet med å skape en lærende organisasjon. Rektors 

rolle og valg av strategi blir farget av hvordan han ser på læring og utviklingsprosesser. Skjer 

læring i individet eller er det samhandlingen og den læring som skjer i interaksjon mellom 

individer som er utslagsgivende? Selv om de klassiske tilnærmingene til læring som 

behaviorismen, kognitive læringsteorier og sosiokulturell tilnærming til læring har blitt 

presentert i oppgaven, påpeker Roald at det er en viss forskjell mellom klassisk tilnærming 

til læring og moderne tilnærming til læring i organisasjoner. Han trekker frem at de 

tradisjonelle tilnærmingene ofte er opptatt av input-output, mens moderne 

organisasjonslæring har skiftet fokus til det som skjer mellom input og output, altså 

prosessen. Det kan allikevel argumenteres for at de klassiske tilnærmingene kan settes som 

en fin ramme for videre drøfting. Bygger ikke moderne tilnærming til organisasjonslæring på 

klassisk tilnærming til læring? På samme måte som de ulike retningene innenfor klassiske 

tilnærming til læring varierer er det også ulike oppfattninger innenfor moderne 

organisasjonslæring. I dette kapitelet er det blitt presentert tre ulike bidrag som, tiltross for 

flere likhetstrekk, har sin unike tilnærming til å utvikle en organisasjon. Argyris, Schön, 

Senge, Nonaka og Takeuchi har alle bidratt med betydelig forskning og teorier til dette feltet. 

Senge, i motsetning til Argyris og Schön, baserer mye av sine synspunkter fra næringslivet 

og har fått kritikk for ikke å bruke metodisk forskning bak sine påstander. Hvilken rolle 

rektor spiller i prosessen med å skape en lærende organisasjon, avhenger av hvordan rektor 
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ser på læring, men også hvordan rektor ser seg selv og sin rolle. Dette er et tema som skal 

omhandles nærmere i neste kapitel. 
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3. Rektor som leder 

Rektors rolle i å skape en lærende organisasjon kan avhenge av flere faktorer, og som leder 

for en skole er også ledelsesstilen en avgjørende faktor. Hvilken rolle spiller rektor i skolen 

på en generell basis? Er rektor en katalysator for utvikling og er det utslagsgivende for 

skolen at han er pådriveren? 

3.1 Leithwoods teori om ledelse 

I følge Leithwood er ledelsen pågangsdriveren og katalysatoren som gjør skolen bedre, og 

som bygger opp en visjon og påvirker menneskene innad i skolen til å jobbe i samme 

retningen og mot et felles mål. Uten god ledelse vil bidrag fra andre viktige personer i skolen 

heller ikke komme frem, men det betyr likevel ikke at skoleledelsen er alt (Leithwood 

2006:59). Hans oppfattelse av ledelse har likhetstrekk med Lotsberg syn på den nye 

rektorrollen, hvor rektor eller skoleledelsen oppfattes som organisasjonens nøkkelpersoner. 

I følge Leithwood viser en rekke empiriske undersøkelser sammenhenger mellom god 

skoleledelse og elevenes læring, og han fokuserer på at ledelsen har tre sentrale oppgaver. 

(Leithwood 2006:59) 

1. Lederen må lage klare retninger for skolen 

2. Lederen må utvikle menneskene i skolen 

3. Lederen må utvikle organisasjonen 

Det første kritiske aspektet ved ledelsen er å utvikle en felles retning, og få gruppen til å 

utvikle en fellesoppfatning og forståelse av organisasjonen, aktiviteter og mål. Slike mål 

oppnås best ved målbasert forståelse av menneskelig motivasjon. Mennesker motiveres av 

ting de oppfatter som ”compelling”, som betyr at mennesket motiveres av utfordringer som 

samtidig er oppnåelige. Dersom en utvikler slike mål, vil arbeidet oppleves som meningsfylt 

og føre til at medarbeiderne i større grad identifiserer seg med jobben. Ledelsens oppgave 

blir å finne og iverksette en visjon, oppnå aksept for sine gruppemål og skape høye 

forventinger til utførelsen. (Leithwood 2006:59) Det andre elementet handler om å utvikle 

menneskene i organisasjonen. I følge Leithwood vil ikke det å legge frem retningen være 

nok i leddet ved å skape motiverte medarbeidere. Dersom man skal skape motivasjon krever 
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dette at lederen har kunnskap om den ”sentrale kjernen” i skolen, og lederen må vite hva 

som skal til for å forbedre kvaliteten til undervisning og læring, som ofte blir kalt 

instruksjonsledelse. I tillegg spiller emosjonell intelligens en vesentlig rolle her. Nyere 

forskning har vist at denne formen for intelligens fungerer best når man gir individuell støtte, 

lytter til de ansattes meninger, og behandler alle medlemmene som unike. Lederen må også 

gi medarbeiderne intellektuell stimulering gjennom å ufordre de ansatte til å reflektere over 

grunnoppfatningen i jobben, og gi alle informasjon som er med på å bidra til at de kan gjøre 

jobben sin på en bedre og mer effektiv måte, oppmuntre dem til å evaluere praksisen sin og 

om nødvendig revidere den. Rektor må også praktisere sine egne meninger, symbolisere 

suksess og dessuten vise villighet til å endre egen praksis når han får ny forståelse. 

(Leithwood 2006:62) Det siste leddet handler om å utvikle organisasjonen, og dreier seg i 

hovedsak om å skape en samarbeidende kultur, ved å legge vekt på en trygg og god 

atmosfære. Rektor må restrukturere hele organisasjonen ved å sikre at de ansatte er involvert 

i avgjørelser i forhold til programmer og instruksjoner, og etablere forhold ved skolen som 

legger vekt på at kollegiet samarbeider mot profesjonell utvikling og vekst. Lederen må også 

bygge gode samarbeidsforhold mellom skolen og hjemmet, og skolen og samfunnet. Dette 

kan rektor gjøre ved å involvere foreldrene i barnas utdannelse, og inkorporere særtrekk ved 

samfunnet og verdiene i skolen. Ved at   lederen også gir personlig oppmerksomhet til den 

ansatte,  er med på å øke den ansattes kapasitet og optimisme, i tillegg til å minske 

frustrasjon og negative tendenser. (Leithwood 2006:63) 

3.2 Brent Davies teori om strategisk ledelse 

En annen teoretiker som har gjort studier rundt ledelse, er Brent Davies, han snakker om 

strategisk og ”sustainable” ledelse, og uttaler: 

”A strategically focused school is one that is educationally effective in the short term but has a clear 
framework and processes to translate core moral purpose and vision into excellent educational 
provision that is challenging and sustainable in the  medium- to long- term. It has the leadership that 
enables short term objectives to be  met while concurrently building capability and capacity for long 
term. (Davies 2006:3) 

Strategiske ledere er ikke bare opptatt av dagens organisasjonsbilde, men også av hvordan 

organisasjonen skal være i fremtiden, og setter i likhet med Leithwood, mål for 

organisasjonen. I motsetning fokuserer Davies på et før- og nå perspektiv, og mener den 

strategiske lederen bør balansere mellom de fremtidige visjonene og det å vedlikeholde dem 

i skolens daglige virke (Davies 2006:20). Davies kaller dette ”sustainability”, og i dette 
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begrepet legger han det å kunne bygge videre på fortiden, men samtidig kunne bruke den 

tidligere kunnskapen som er lært til å finne nye måter å lære på i organisasjonen. (Davies 

2006:14) 

For Davies er strategisk ledelse en kritisk komponent i forhold til effektiv utvikling av 

skolen. Han legger vekt på den strategiske dimensjonen, fordi han mener det er dette som er 

med på å sikre skolens langsiktige suksess. (Davies 2006:103) Han har gjort studier på 

strategiske ledere, og i 2005 utførte han en undersøkelse om hva strategiske ledere gjør og 

hvilke karakterstikker de har, og ut fra analysen har han skissert opp fem nøkkelaktiviteter 

med to underpunkt innenfor hver kategori. Disse nøkkelaktivitetene er presentert i figur 3. 

 

What strategic leaders do  The Characteristic leaders posess 

They set the direction of the school They challenge and question – they have a 
dissatisfaction or restlessness with the 
present 

They translate strategy into action They prioritize their own strategic thinking 
and Learning and build new mental models 
to frame Their own and others 
understanding 

They align the people, the organisation and 
the strategy 

They display strategic wisdom based on a 
clear value system 

They determine effective strategic 
Intervention points  

They have powerful personal and 
Professional networks. 

They develop strategic capabilities within 
the school. 

They have high quality personal and 
interpersonal skills.  

 

Figur 3: Strategisk ledelse: Handling og karakteristikker. (Davies 2006:106) 

Davies mener det er lederen som setter retningen og målene for skolen og refererer til 

Freedaman, der hans definisjon av strategi er: “Strategy is the framework of choices that 

determine the nature and direction of the organization” (Davies 2006:106). Davies 

vektlegger at en god strategi har et tidsspenn på tre til fem år eller lenger og går utover den 

oppfatningen som eksisterer her og nå. Utviklingen av et perspektiv som går lenger fremover 

i tid er en nødvendighet, men dette krever også evne til å forstå hvor gjennomførbare ulike 
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fremtidsplaner er. (Davies 2006:106) Er ikke dette vanskelig å gjennomføre i den norske 

skolen som endrer seg raskt? Lederen må være i stand til ikke bare å produsere strategier, 

men også overføre dem til praksis og understreker her at de aller fleste organisasjoner legger 

planer som ikke alltid blir gjennomført. I sine studier fant han at strategisk gode ledere også 

var kompetente i sluttfasen. Han bruker Mintzbergs termer  til å  forklare dette: “they where 

not only to ’see ahead’ but also to ’see it through’”. I følge Davies har gode strategiske 

ledere evnen til å fokusere på et begrenset antall utfordringer eller problemer og jobbe med 

nettopp disse oppgavene (Davies 2006:107). En av lederne i hans undersøkelse uttalte: “It’s 

not enough just to do that thinking and reflecting but then people actually want you to see 

results” (Davies 2006:107). Videre understreker han at man alltid må stille seg kritisk til 

hvordan planene påvirker skolen, og at rammeverket tilpasses den enkelte skole. (Davies 

2006:108) Et viktig poeng for Davies er at en god strategisk leder får menneskene i 

organisasjonen til å samarbeide. Han fremhever også tydelig ledelsens funksjon, men trekker 

her også frem interaksjonen i organisasjonen og viktigheten av det. Davies sier: “Building 

capacity in depth within the school to deliver the strategy is vital.” (Davies 2006:108) Han 

legger frem en firestadig tilnærming som er med på å bygge opp en forståelse i kollegiet, og 

som gir dem mulighet til å bidra i den strategiske implementeringen. For det første må 

lederen artikulere strategien, både muntlig, skriftlig og på en strukturert måte. I andre leddet 

må han bygge opp under en felles forståelse gjennom delte erfaringer og bilder. I tredje fase 

må han gjennom dialog bygge opp en fellesoppfatning av et mentalt kart for fremtiden, og i 

det fjerde og siste leddet må han definere hva som er det ønskelige utfallet. Strategisk 

dyktige ledere bruker mye tid og oppmerksomhet på å bygge opp en strategi som utvikles og 

involverer alle som jobber i skolen. Davies påpeker at det er viktig å få hele organisasjonen 

og strategien for organisasjonen til å fungere i et samspill. (Davies 2006: 109), dette er også i 

tråd med Senges tanker om den lærende organisasjonen. Helhetstenkning og systemtenkning 

er også i følge Senge viktige faktor for å oppnå at en organisasjon lærer og utvikler seg.  

I likhet med Argyris og Schön er Davies opptatt av at strategisk ledelse også er å vite når 

man skal gjennomføre endringer, og ikke bare hva som skal endres. Denne beslutningen tas 

både gjennom rasjonell analyse og intuisjon, og er en vanskelig beregning. Lederne i Davies 

undersøkelse fra 2005 var veldig opptatt av denne timingen med å finne balansen mellom for 

tidlig og for sent. Venter man til alle er på riktig side, kan mulighetene for endring ha 

passert, gjør man endringstiltakene for raskt uten å ha støtte, vil endringen bli vanskelige å 

gjennomføre. (Davies 2006:109). Like viktig som strategisk timing er konseptet strategisk 
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avvising, definert som: ”The ability to give up or abandon some activities to create the 

capacity to undertake the new activity” (Davies 2006:110). Som leder må man avslutte ting 

som ikke fungerer, men også det som fungerer,  fordi man kan ha utviklet strategier som 

etter beregningene vil fungere bedre. Det er dette siste som er den vanskelige avvisningen 

(Davies 2006:110). En strategisk leder utvikler strategiske evner innad i skolen. Davies har 

lånt dette konseptet fra Prahalad som snakker om ’core compencies’ og av Stalk som snakker 

om ’strategic capabilities’. I sine studier fant Davies at strategiske ledere fokuserte mer på 

langsiktige målsettinger, og gjør en sammenligning med et tre, hvor man på overflaten kan 

se stammen og greinene, og under overflaten røttene som holder alt sammen. I følge han kan 

ledere fokusere på ting som ligger på overflaten, som f.eks hvordan vurderingsformene som 

gjelder nå fungerer, ting som ligger i tiden eller man kan fokusere på element som ligger 

under overflaten, som røttene på treet. Da legger man vekt på en reflekterende læringskultur 

i kollegiet, samtidig som en er samarbeidende og problemløsende med en dypere forståelse 

av sammenhenger og strukturer. Når skolen står overfor nye utfordringer bruker man av 

dette reservoaret, uten å legge for mye fokus på nyere tenkning. (Davies 2006:111) 

Strategiske ledere har evnen til å lede skolen i sin tid, men bør også ha evne til å bygge 

strategier som sikrer at skolen vil utvikle seg i fremtiden. (Davies 2006:111) 

I sin undersøkelse fra 2005 fant også Davies fem hovedkategorier innenfor personlige 

særtrekk som de fleste strategiske ledere har.  

1) Karakteristikk 1 går ut på at ledere ofte våger å være utfordrene og samtidig stille 

kritiske spørsmål. De har vilje til å utfordre dagens situasjon i organisasjonen, og 

prøve ut nye erfaringer for fremtiden. (Davies 2006:112) De er også endringsagenter, 

som stadig stiller spørsmål om hva som fungere eller ikke, for eksempel om hvorfor 

en situasjonen er slik den er og hva man kan gjøre for å få det bedre. (Davies 

2006:112) 

2) Karakteristikk 2 går ut på at ledere er flinke til å prioritere egen tenkning og læring, 

samtidig med å utvikle mentale modeller som videreutvikler egen og andres 

forståelse. Det å kunne se for seg fremtiden krever både kunnskap og erfaring. De 

strategiske lederne i studiet var bevisste på viktigheten av læring, samtidig som de 

søkte nye erfaringer som økte bredden i deres evner. Davies understreker behovet for 

ledere som aktivt lærer for å utvikle seg. (Davies 2006:113) Dessverre er ofte 
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stramme tidsskjema et problem og det blir lite tid for ledere å prioritere tid til seg selv 

som ikke går utover andre oppgaver. (Davies 2006:113) 

3) Karakteristikk 3 går ut på at ledere ofte viser strategisk visdom basert på et klart og 

etisk verdisystem. Det å ta viktige avgjørelser er ikke bare basert på forståelse, men 

også interesser. Lederne i studiet hadde verdier som kom frem i interaksjonen med 

kollegene, og disse avgjorde rammen for de strategiske valgene skolen gjorde. 

Davies understreker betydningen av noen grunnverdier, og mener disse er primære i 

forhold til å takle kritiske valg og utfordringer. (Davies 2006:115)  

4) Karakteristikk 4 går ut på at ledere ofte har mye makt via personlige og profesjonelle 

nettverk, som ble oppfattet som en av nøkkelportene til ny informasjon. Fra Davies 

undersøkelse kom det frem at lederne brukte mye tid til å opprettholde og bygge ut 

nettverkene de hadde. Davies uttaler: “Leeders need to place a high level of 

importance on developing extensive networks to provide them with the insights to 

fulfil the complexities of their post.”(Davies 2006:116) 

5) Karakteristikk 5 går ut på at ledere ofte har høyt kvalifiserte personlige og 

interpersonlige evner, som  å ha et ekte og oppriktig forhold til de ansatte og lytte til 

andre, ble sett på som noe av den viktigste strategiske anstrengelsen. Personlige 

kvaliteter har blitt fremhevet tidligere gjennom blant annet de verdier ledere har. 

Dersom man skal få teoretisk kunnskap over i praksis krever dette i følge Davies at 

man har evner til å inspirere og i tillegg har sosial intelligens. Han referer til Boal og 

Hooijberg som sier at de fleste som driver med forskning innenfor ledelse er 

samstemte i at ledere må ha interpersonlige evner som empati, motivasjon og 

kommunikasjon. (Davies 2006:117) 

Jim Collins skrev i 2001 boka ”Good to Great”, og la i denne boka frem ulike nivå for 

ledelse gjennom fem stadier: Disse stadiene er ”highly capable individual”, ”contributing 

team member”, ”competent manager”, ”effective leader” og ”executive”. Uten å gå noe 

dypere inn på Collins teori, kan det i midlertidig være spennende å merke seg overgangen 

mellom stadiet fire og fem. En leder som ligger i det fjerde nivået er svært effektiv, og ser på 

seg selv som hovedfaktoren for suksess, og selvoppnåelse av ”jeg” et står mer sentralt enn av 

”oss” i organisasjonen. Ledere som ligger på det femte nivået er kommet over behovet for å 

fylle egoet sitt, og har flyttet fokuset mot målet om å bygge en god organisasjon. Det er ikke 
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slik at ledere som befinner seg i det femte nivået ikke har et ego, men heller at ambisjonen 

deres ligger først og fremst i organisasjonen og ikke for sin egen del. (Davies 2006:21)  

3.3 Fra tradisjonell til moderne skoleledelse 

Skoleleders oppgave har endret seg i takt med forandringene i skolen. Når skolesystemet 

forandrer seg vil dette automatisk påvirke de forventingene og rollene en skoleleder skal 

besitte. Lotsberg har sett på hvordan rektorrollen har forandret seg og skiller mellom den 

tradisjonelle og moderne rektoren. Den tradisjonelle rektoren hadde som hovedoppgave å 

forvalte administrasjonen, og arbeidet var rutinepreget og han ble innenfor skolen sett på 

som en kollega. Rektor ble heller ikke sett på som organisasjonens tyngdepunkt, noe lærerne 

heller var. Handlingsrommet var begrenset og styringsinstrumentet fra øvre hold var preget 

av regelstyring. På samme tid var det uklart hva man egentlig skulle forventet av rektoren, 

som ikke hadde noen klar rolle. Rollebetegnelsen var heller ikke rektor, men overlærer, 

skolestyrer eller deltidsleder.. Den moderne rektoren har en klarere arbeidsrolle og er 

arbeidsgivers representant. I overgangen til økt målstyring har rektor større frihet til å 

organisere virksomheten innenfor sin egen institusjon, men står også mer direkte ansvarlig 

overfor kommunenivået. Den moderne rektorrollen som pedagogisk leder blir i større grad 

understreket, i motsetning til den tradisjonelle rektorrollen der det pedagogiske ble sett på 

noe som styrte seg selv. Forholdet mellom skolen og samfunnet er en av de største 

utfordringene til den moderne rektoren, fordi samfunnet har gått gjennom store forandringer 

og disse påvirker skolen ved bla ustabile skoleorganisatoriske omgivelser. Skolen står i et 

tosidig forhold til samfunnet, på den ene siden skal den ta hensyn til samfunnets behov, og 

på den andre siden skal den påvirke samfunnsutviklingen i en positiv retning. Rektors 

oppgave blir å bygge bro og ivareta relasjonen mellom skolen og samfunnet, spesielt 

lokalsamfunnet. Den moderne rektor må også være endringsorientert og tenke strategisk. 

Dette krever i midlertidig at det er et handlingsrom. Samtidig må rektor være i stand til å 

sikre at skolen beholder sin egenart og grunnleggende verdier. En viktig lederoppgave blir 

derfor å balansere mellom nye ideer, utvikling, reformer og skolens egenart. (Lotsberg 

1997:166-170) 

Torodd Strand mener at ledelsesfunksjonene i offentlig forvaltning tradisjonelt har hatt 

trange rammer og uklare utrykk, men at tendensen nå går mot å styrke og utvide 

ledelsesfunksjonene. Sentrale ledelsesspørsmål som bla medieeksponering og 
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personfokusering har blitt aktualisert, og lederen trekkers frem som person og ikke bare som 

en del av systemet. Dessuten mener man at personalledelse og personalutvikling ikke blir 

ivaretatt gjennom det man kaller ”gammeldags’” organisasjoner. Særlig skolereformene, 

som utover 1980 tallet har preget organisasjonslivet, har ført til at den offentlige sektor har 

fått utfordringer som har aktualisert ledelsesspørsmål. Ledere blir sett på som en aktør som 

skal innføre og iverksette nye tiltak (Strand 2004:273) Strand understreker også at det er 

forskjell på ideologi og praksis, og stiller spørsmålstegn ved hvor mye av reformene som 

faktisk har blitt realisert. Han mener tankene bak en reform bygger på andre forutsetninger 

enn de man finner i den offentlig virksomheten (Strand 2004:275) 

Torodd Stand har tatt for seg fire ledelsesfunksjoner, produksjon, administrasjon, integrasjon 

og entreprenørskap, og mener disse kartlegger skolelederens viktigste arbeidsoppgaver. 

1.  Produksjon handler om at alle organisasjoner er produserende og måloppfyllende 

mekanismer, og ikke selvforsynte og innelukkede. Alle organisasjoner inngår i en eller 

annen form for utvekslingsforhold med omverden og må levere det omverden verdsetter og 

ha balanse og overskudd i sitt bytteforhold. Organisasjonens mål må ha referanse til 

oppgaver i omverden, og kan være enkle eller komplekse. Mål er sentralt for alle 

organisasjoner, og i tillegg virker de styrende på menneskelig atferd. I enkelte organisasjoner 

er det ikke opplagt hva som er et individs mål eller hvordan man når målet. Verdier som 

fremmer og ivaretar måloppnåelse er resultatorientering, retning, kvalitetsstandard, 

produktivitet og planlegging. Ledelsen er med på å påvirke mål, kontrollerer dem, men 

holdes også ansvarlig for målene. Ledere må være handlingsorienterte, kreve resultater, sette 

folk i arbeid og ikke bruke unødvendig tid på ting som ikke raskt fører til målet. (Strand 

2004: 429-430) Ledere er i den posisjon at de raskere enn andre organisasjonsmedlemmer 

ser mål, sammenhenger og konsekvenser. (Strand 2004:434) 

1. Administratorfunksjonen utformer og endrer systemer som virker atferdsregulerende. 

Strand bruker administrasjonsbegrepet bredere og mener det går utover det å utføre 

rutinemessige oppgaver, og dimensjonene stabilitet, kontinuitet og kontroller er 

sentrale innenfor den administrative funksjonen. En leder skal ha kontroll over 

umiddelbare omstendigheter og arbeide mot forutsigbarhet i fremtiden. 

Kontrollsystemet kan være med å bidra til å vurdere om en realiserer de fastsatte 

målene. (Strand 2004:459-460) 
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2. Integratorfunksjonen skal samle menneskene i organisasjonen til et sosialt kollektiv. 

Å skape samarbeid er vanskelig, og fører med seg både tekniske, 

mellommenneskelige og politiske utfordringer som skapes av både manifeste og 

latente følelser. Alle organisasjoner trenger integrasjon gjennom sosiale mekanismer 

og ledelsestiltak som tar opp tema som deltakelse, identitet, oppslutning, moral, 

utvikling og konfliktløsning. Det å integrere kan knyttes til varige og dyptliggende 

faktorer som kultur, men kan også ha en vedlikeholds- , endrings- og 

utviklingsfunksjon. (Strand 2004:479-780) 

3. Entreprenørskap er rettet mot ytre forhold og endringer. Entreprenørfunksjonen 

analyserer og utnytter miljøet rundt seg, og er derfor sentral i alle organisasjoner. 

Den hindrer også at organisasjonen stivner til, slukes opp og dør. Ivaretakelse av 

entreprenørfunksjonen krever ofte spektakulære handlinger, og en leder som er 

entreprenør får en synlig og omtalt rolle. Han har et aktivt forhold til omverden, tar 

risikoer og ulike grep som ikke nødvendigvis samsvarer med organisasjonen 

premisser. Verdier som knytter seg til entreprenørskap er innovasjon, risiko, 

tilpasning og endring. (Strand 2004:501-502) 

Lotsberg har tatt utgangspunkt i Strands fire ledelsesfunksjoner og satt de i følgende skjema 

illustrert i figur 4. 

 Indre forhold Ytre forhold 

Endring Integrasjon Entreprenørskap 

Stabilitet Administrasjon Produksjon 

Figur 4: De fire ledelsesfunksjonene. (Lotsberg 1997:174) 

Ut fra tabellen ser man se at integrasjon inneholder elementene endring og indre forhold, 

mens entreprenørskap inneholder endring og ytre forhold. Administrasjon inneholder 

komponentene stabilitet og indre forhold, mens produksjon til slutt inneholder elementene 

stabilitet og ytre forhold. 

Stålhammer og Jones har overført Strands generelle ledelsesfunksjoner til skolesektoren. I 

denne overføringen av begrepene vil integrasjon handle om å løse konflikter mellom lærere, 

lærere og elever og mellom lærere og foreldre. Entreprenørskap blir også å samarbeide med 
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skolemyndigheter og frivillige organisasjoner, og i tillegg se til at forsøksordinger kommer 

skolene til gode og ikke omvendt. Administrasjon vil dreie seg om arbeid som 

timeplanoppsett, budsjett og tilpassing til skoleverkets generelle regelverk. Produksjon 

handler i størst utstrekning om de faglige og pedagogiske aspektene ved skolen, som 

pedagogisk utviklingsarbeid, veiledning av lærere og tilrettelegging av spesialundervisning. 

(Lotsberg 1997:175) 

Lotsberg utførte en landsomfattende spørreskjemaundersøkelse blant norske rektorer for å 

kartlegge om betingelsene for den nye rektorollen var til stede. Han fant ut at rektorene følte 

de mestret administrasjon 40 prosent og integrasjon 40 prosent meget bra. Nesten ingen følte 

de mestret entreprenørskap meget bra 4 prosent og kun 16 prosent følte de mestret 

produksjon meget bra. Videre ble dette forsterket da de svarte på hva de var relativt svakest 

på, hvor 44 prosent mente de var svakest på å forholde seg til skolemyndigheter og 

lokalmiljø, som kan betegnes som entreprenørskap. 33 prosent mente det var svakest på det 

pedagogiske arbeidet ved skolen. 10 prosent at de var svakest på det administrative arbeidet 

og 13 prosent mente de var svakest på samarbeidsforhold ved skolen. (Lotsberg 1997:177) 

Ut fra undersøkelsen viser det seg at rektorene er svakest på de faktorene som er med på å 

bidra til utvikling og endring av skolen som organisasjon, selv om det pedagogiske arbeidet 

står mest sentralt i forhold til å kunne bidra til å utvikle og endre praksis ved skolen. I 

undersøkelsen stilte man også spørsmål om hva de mente var det viktigste formelle kravet i 

rektorrollen og det viktigste uformelle kravet. Fra rektorene var det kravet om å støtte, 

utvikle og motivere medarbeidere som opplevdes som deres viktigste oppgave. Dette var 

også en type oppgave som de selv mente de hadde god kompetanse til å utføre, og på dette 

området finner man altså et samsvar mellom det rektorene mente var viktig og det rektorene 

mente de mestret. Det å bidra til at skolen oppnår konkrete resultater, gjennom bla karakterer 

og pedagogisk standard, opplevdes som forholdsvis viktig, og ble trukket frem som det nest 

viktigste for rektorene. Dette var i midlertidig en ledelsesoppgave som en fjerdedel av 

rektorene så på som sin svakeste side. Av alle oppgaver var entreprenørskap, orientering mot 

og endring og aktiviteter som går mellom skolen og omgivelsene, det som ble minst 

vektlagt. De hadde mer fokus på interne forholdene, de pedagogiske aspektene og de stabile 

elementene i skoleorganisasjonen. (Lotsberg 1997:179) 

Ut fra undersøkelsen ble det konkludert med at man i rektorrollen var lite orientert mot 

eksterne partnere og oppgaver som var rettet utad mot omgivelsene og samfunnet (Lotsberg 
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1997:179-180) Videre påpeker Lotsberg at rektorer som legger vekt på den administrative 

funksjonen ved rektorrollen, i tillegg til interne og stabile ledelsesfunksjoner, trekker mer i 

retning av den tradisjonelle oppfatningen av en leder. Rektorer som vektlegger entreprenør 

og endringsrelaterte funksjone, relateres i større grad til den moderne rektorrollen, og 

Lotsberg konkluderer med at det er en spenning mellom faktisk og ønsket rolleutvikling. 

(Lotsberg 1997:181) 

3.4 Administrativ og pedagogisk ledelse 

I engelskspråklig litteratur er det vanlig å skille mellom ”leadership” og ”management”, hvor 

”leadership” handler om å sette retningen på organisasjonen, mens ”management” handler 

om og effektivt håndtere dagens organisasjonsbilde (Davies 2006:19). Davies mener Bennis 

og Nanus har en klassisk definisjon på nettopp forskjellen mellom ”leadership” og 

”management” og referer til den i sin bok: 

“The problem with many organizations… is that they tend to be over managed and under led. They 
may excel in the ability to handle the daily routine, yet never  question whether the routine should be 
done at all. There is a profound difference  between management and leadership, and both are 
important. ‘To manage’ mean to bring about, to accomplish to have charge of or responsibility for, to 
conduct. ‘Leading’ is ‘influencing, guiding in direction, course, action, opinion.’ The distinction is 
crucial. Managers are people who do thing right and leaders are people who do the right things. The 
differences may be summarized as activities of vision and judgement – effectiveness versus activities of 
mastering routines – efficiently. (Davies 2006:19)  

Smyth gjør også et skille mellom det som på engelsk kalles ”managerial” og ”educative” 

ledelse, og med dette utgangspunktet skiller Wadel mellom administrativ ledelse og 

pedagogisk ledelse. (Wadel 1989:43) Han er opptatt av pedagogisk ledelse og viktigheten av 

å utvikle en læringskultur, og legger fokuset på både leder og de som blir ledet, og mener 

ledelse foregår på alle nivåer i en organisasjon. Samtidig understreker han at ledelse på 

overordnet nivå er avhengig av ledelse på lavere nivå. I en organisasjon er ledelse noe alle 

må utøve på et eller annet tidspunkt, og skiller formelle ledere og ledelse. Det å gjøre et slikt 

analytisk skille mener han fører til et mer relasjonelt og prosessuelt syn på ledelse, og gjør at 

ledelse blir en prosess hvor både de formelle lederne og de man leder er deltakere.(Wadel 

1989:41) 
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3.5 Den administrative ledelsen  

I følge Wadel skal den administrative ledelsen sikre at organisasjonen fungerer til enhver tid, 

og er nødvendig for at organisasjonen skal kunne bygge opp systemer og regelverk. Den skal 

også sørge for at organisasjonen følger regelverket og prosedyrer, og kan deles inn i to 

kategorier, innovativ administrativ ledelse og byråkratisk administrativ ledelse.  

Innovative administrativ ledelse legger vekt på kontinuerlig vurdering og eventuelt endring 

av regler. En organisasjon som først og fremst legger vekt på dette, bærer preg av å være det 

man kan kalle en ”slik kan det gjøres kultur”. En legger vekt på at saker skal foregå innenfor 

de fastlagte rammene man har å forholde seg til, selv om den også kan være noe fleksibel. 

Regler og praksis blir tolket vidt, og man ser etter muligheter og løsninger ut fra de reglene 

som gjelder. I innovativ administrativ ledelse legger man vekt på verdier som å tilegne seg 

kunnskap om alternative handlingsmåter og om eksisterende regler er til det beste for 

organisasjonen. 

 I byråkratisk administrativ ledelse legger man vekt på å følge reglene, og er mer opptatt av å 

følge reglene enn hva som gjøres. Reglene blir ofte tolket snevert og finnes det områder med 

uklare regler utarbeider man raskt klare retningslinjer. Verdiene i dette synet knytter seg til å 

tilegne seg detaljerte kunnskaper om eksisterende regler og prosedyrer. (Wadel 1989:43-44) 

3.6 Pedagogisk ledelse 

Wadel påpeker at i pedagogisk ledelse skaper man læringsprosesser som bidrar til utvikling 

av en felles forståelse og en basis for samhandling i organisasjonen. Pedagogisk ledelse 

knyttes til læring som skal sikre fornyelse, utvikling og endring i organisasjonen. Den bidrar 

til at organisasjonsmedlemmene reflekterer over egen praksis og at de utvikler selvinnsikt 

gjennom refleksjonene. Skal man bygge opp et læringsforhold forutsetter dette at man på 

forhånd har utviklet et aktelses-, tillit-, følelses- og motivasjonsforhold. Ved pedagogisk 

ledelse må man skape medarbeidere som kan anvende det de lærer på en selvstendig og 

kreativ måte. Målet for pedagogisk ledelse er ikke bare at læring, men at man også lærer å 

lære, altså metalæring. Wadel mener altså at dersom man skal lykkes med pedagogisk 

ledelse forutsetter dette et realsjonistisk perspektiv på ledelse. Med dette mener han at læring 

oppstår i en dialog og at man skaper en gjensidig prosess hvor både den som underviser og 

den som tar i mot kunnskap lærer fra og til seg. (Wadel 1997:45- 46) Wadel skiller også 
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mellom produktiv og reproduktiv ledelse. Siktemålet med reproduktiv ledelse er læring av 

bestemte kunnskaper og ferdigheter, og preges av ferdige løsninger på problemer. Lederen 

har en formening om hva som skal læres og hvordan det skal formidles for å oppnå gode 

læringsresultater. I reproduktive ledelse er lederen opptatt av at de han leder bare tilegner seg 

ferdigheter som å gjengi og tilegne seg bestemte kunnskap, mens i produktiv ledelse ser 

lederen viktigheten av å være spørrende og skape refleksjonsprosesser utover det å bare 

tilegne seg bestemte ferdigheter. De som mottar kunnskap skal gjøre kunnskapen til sin 

egen, slik at den kan anvendes på en ny og selvstendig måte. Det kreves også større initiativ 

og innspill fra de man leder. Det er ikke slik at det enten finnes reproduktiv eller produktiv 

ledelse i en organisasjon. Begge deler kan være til stede og det oppstår ofte reproduktiv 

læring for å kunne lykkes med produktiv læring. (Wadel 1997:48) 

Pedagogisk ledelse er i større grad enn den administrative ledelse preget av tillit, og 

administrativ ledelse av makt og avhengighetsforhold. Er det slik at en organisasjon enten 

besitter pedagogisk eller administrativ ledelse? Wadel mener en organisasjon er avhengig av 

begge for å fungere optimalt. I de senere år har fornyelse og endring skjedd raskere og 

preger alle organisasjoner i stadig større grad, også i skolen. Med dette kan man stille seg 

spørsmålet om den pedagogiske ledelsen kanskje er blitt viktigere enn før. Administrativ 

ledelse har mer å gjøre med den daglige driften av skolen og krever mye ressurser, og kan gå 

på bekostning av pedagogisk ledelse. Pedagogisk ledelse er knyttet til læring, som er 

kjernepunktet i skolen. Dermed blir pedagogiske ledelse sentralt i organisasjonsutvikling og 

organisasjonsendring. Skal man endre en organisasjonskultur vil den pedagogiske ledelse 

være knyttet til å skape refleksjon og bevisstgjøring i forhold til de besittende verdiene og 

praksisen i organisasjonen. Det neste steget vil være å formulere nye organisasjonsverdier og 

praksiser ved organisasjonen. Dette vil kunne skape læringsprosesser der 

organisasjonsmedlemmene får mulighet til å tilegne seg ferdigheter og verdier som kreves 

for å omsette verdiformuleringer i konkrete handlinger. (Wadel 1997:47) 

Det er altså flere måter å lede skolen på, og hovedfokuset kan ligge på en administrativ 

lederrolle eller en mer pedagogisk tilnærming. All ledelse ved en skole vil inneholde alle 

disse formene for ledelse, men varierer i henhold til hvor man legger tyngdepunktet. Dersom 

skolen skal endre og utvikle seg må det etter Wadel sin modell preges av en pedagogisk 

ledelse, siden det i følge han er denne formen for ledelse som er med å skape utvikling. 

Lillejord mener lærende skoler balanserer mellom læring og utvikling, og har laget en tabell 
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som illustrerer forholdet mellom pedagogisk og administrativ ledelse som er vist i figur 5. 

(Lillejord 2003:110) 

Skoleledelse 

Pedagogisk ledelse Administrativ ledelse 

Orientert med lærings- og 
utvikingsprosesser 

Opptatt av struktur, prosedyrer og 
produkter 

Bygger på verdier og normer fra en 
livsverdens kontekst 

Henter verdier og normer fra systemet 

Kommunikativ rasjonalitet Instrumentell rasjonalitet 

Figur 5: Balansen mellom pedagogisk, administrativ ledelse og personalledelse (Lillejord 2003:110) 

Det er klart her at de forskjellige type tilnærminger til ledelse har betydning for hvordan 

skolen blir styrt. I denne sammenheng er det naturlig å spørre seg hvilke type tilnærming 

som egner seg best i å skape en lærende skole. Pedagogisk og administrativ ledelse oppstår i 

blandede former, og samtidig kan det være vanskelig å dele ledelse opp i slike kunstige 

kategorier. På den andre siden er det klart et skille mellom de forskjellige tilnærmingene til 

ledelse og de forskjellige trekkene på ledelseskategoriene har sine positive og negative sider 

i prosessen med å skape en lærende organisasjon. Marit Grøterud og Bjørn Nilsen har for 

eksempel fokusert på personalet og mener det er ledelsens oppgave å legge til rette for at 

personalet trives i arbeidet og har den motivasjonen til oppgavene som kreves, og at fokuset 

ikke nødvendigvis trenger å ligge på valg av ledelseskategori men av fokusområde. En god 

leder må involvere og bry seg om personalet og det er kanskje dette som er nøkkelen til at 

organisasjonen blir lærende. Som Nonaka og Takeuchi understreker, ligger hemmeligheten 

til suksess i den sosiale interaksjonen mellom medlemmene i organisasjonen. Ledelsen bør 

legge vekt på å arbeide for at kommunikasjon, samarbeid og konflikthåndtering er 

utviklingstemaer for personalet i skolen. På langsiktig basis mener Grøterud og Nilsen at 

personalarbeid er å bygge en sterk skolekultur som har et bevisst forhold og rutiner til 

hvordan man skal løse de ulike oppgavene som går på kommunikasjon, samarbeid og 

konflikthåndtering. Med dette kan man si at deres tilnærming til ledelse også er en strategi 

som støtter en lærende organisasjon med røtter i kreativ tenkning og utviklingsorientering 

(Grøterud og Nilsen 1994:15) 
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3.7 Hvilke formelle krav stilles til rektor? 

Innledningsvis ble det presentert hvordan staten ser på utviklingen av en lærende skole som 

essensielt for å få en bedre norsk skole, men hvordan rektors rolle skal være er derimot mer 

diffus. Avhengig om rektor har en administrativ eller pedagogisk tilnærming til rektorrollen 

vil dette farge rektors rolle i arbeidet med en lærende organisasjon. Hva synes rektor er det 

viktigste arbeidsområdet i sin hverdag? Hva bruker rektor mest tid på i løpet av en uke? Er 

det rutiner og effektivitet som står øverst på listen eller personalutvikling og læring?  

I opplæringsloven § 9-1. om ledelse, ligger det bestemmelser om ledelsen ved den enkelte 

skole:  

Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Opplæringa i skolen skal 
leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege verksemda i skolane og 
arbeide for å vidareutvikle verksemda. Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk 
kompetanse og nødvendige leiareigenskapar.(Lovdata) 

Loven sier altså at alle skoler skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ 

ledelse. Hva som i midlertidig ligger i denne formuleringen, avgjøres i konkret vurdering 

ved den enkelte skole. Kommunen har også instruksjonsmyndighet overfor rektor, og kan 

delegere denne instruksjonsmyndigheten til for eksempel et styre for skolen i følge NOU 

1995: 18 – ”Ny lovgiving om opplæring”. (NOU 1995:190) 

I opplæringsloven blir det eksplisitt trukket frem det viktige av å videreutvikle skolen i 

tillegg til pedagogisk kompetanse. Gjennom en slik bekreftelse tar staten ståsted i 

diskusjonen om å utvikle en lærende organisasjon. Her fremmes de pedagogiske 

ledelsesegenskapene fremfor de administrative, men betyr dette at rektor med de 

pedagogiske egenskapene har et fortrinn som rektor? På den andre siden kan man stille seg 

kritisk til at det stilles krav om pedagogisk ledelseskompetanse. Det trekkes frem at den som 

tilsettes må ha nødvendige lederegenskaper, men betyr dette at de nødvendigvis trenger 

pedagogiske lederegenskaper? Hvilken rolle har egentlig rektor ved en skole og er rektors 

valg av strategi avgjørende for om en skole blir en lærende organisasjon eller ikke? 

Tidligere var lærerutdanning et krav dersom man skulle tilsettes som rektor. De fleste 

rektorer i dag er har lærerutdannelse, og gjerne praksis fra skolen de er rektor på. I en 

periode etter opplæringsloven av 1998 var det ingen konkrete krav til at rektor måtte være en 

pedagogisk leder. Hva om dette kanskje var like greit? Hva skal til for å utvikle en 

virksomhet? På den andre siden må man ikke glemme at en leder må kunne noe om sin 
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virksomhet og på den måten bør vel en rektor ha pedagogisk kompetanse? 

Undervisningserfaring fra klasserommet kan kanskje også være en fordel? 

Helena Hallerström skrev i 2006 en avhandling som tok for seg hvordan rektors perspektiver 

og normer påvirker rektorrollen, og hun var spesielt opptatt av den utviklingsrettede delen av 

rektorrollen. Målet med avhandlingen var å skape en diskusjon om uvikling, 

forandringsmulighetene, og rektors selvforståelse i forhold til sitt daglige virke og sin 

komplekse yrkesrolle. (Hallerström 2006:28) I undersøkelsen fant Hallerström at flere mente 

at egne verdier, pedagogiske ideer og erfaringer fra tiden som lærer, var drivkraften for å 

påvirke skolens utvikling. Det var først og fremst tidligere pedagogiske arbeid som de 

relaterte sin pedagogiske kunnskap til. Ingen av skolelederne gav uttrykk for at de kjente 

bedre til det pedagogiske arbeidet enn lærerne, og det kom frem at de heller la vekt på å vise 

at man har en jevnbyrdig kompetanse som er tilreknelig for å være leder i skolen. Mange 

rektorer uttrykte uro over at det forventes at de som skoleledere skal ha større pedagogisk 

kompetanse (Hallerström 2006:141). 

Forskeren Söderstrøm på sin side mener man må betrakte ledelse som et eget yrke, og at man 

må tilegne seg en kunnskapsbase som passer den nye yrkesutøvelsen, og man må koble seg 

fra tidligere yrkesutøvelsen. Altså, en rektor er ikke en lærer og skal verken betrakte seg som 

det eller opptre som det. Videre mener Söderstrøm at det er et utbredt problem at rektorene 

selv og lærerne ofte oppfatter rektor som en i lærerkollegiet. Dette fører til forventninger om 

at rektor skal opptre med utgangspunkt i den lojaliteten som knytter lærerprofesjonen 

sammen (Berg 1999:188). Enkelte mener ledelse er en egenskap ved personen og at det ikke 

spiller noen rolle om man leder en skole eller andre typer virksomhet,  andre mener 

kunnskap om organisasjonen man leder også er nødvendig. 

3.8 Oppsummering 

I dette kapittelet har det igjen blitt stilt spørsmålet om hvilken rolle rektor spiller i å skape en 

lærende organisasjon, og er ledelsen avgjørende i denne prosessen? Flere teorier fokuserer 

på viktigheten av ledelsen og Leithwood er en av de som mener lederen er selve pådriveren 

og katalysatoren for en organisasjon. Davies sier seg enig med flere av Leithwoods punkter 

og legger videre vekt på hvordan rektor er limet som får alle partene til å samarbeide. 

Rektors rolle kan generelt deles inn i to tilnærminger, den administrative lederen og den 
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pedagogiske lederen. Disse to holdningene til rektor rolle som leder kan farge lederes 

prioriteringer i skolen. Den administrative lederen har et fokus rundt den daglige driften og 

rektor blir med et slikt utgangspunkt opptatt av effektivitet og rutiner. Den pedagogiske 

lederen på den andre siden er opptatt av læring og metalæring i skolen og har som mål å 

utvikle lærerne. Det er viktig å merke seg at spørsmålet om rektors tilnærming til sin rolle 

ikke består av enten eller. Både det administrative og det pedagogiske aspektet bør være til 

stedet hos en rektor, men det er interessant å se hvor tyngden faller. Hvilke innfallsvinkel er 

til det beste for en skole og hvilke innfallsvinkel skal til for å skape en lærende skole? Det er 

spennende å se hvordan staten oppfordrer til bruk av prinsippet lærende organisasjon uten å 

gi flere retningslinjer til norske rektorer. Ser man på kvalifikasjoner stilt til rektorer ved 

ansettelsesprosesser står det der at rektor må inneha pedagogisk kompetanse. Igjennom å 

fokuserer på lærende organisasjoner og pedagogisk kompetanse hos skolens ledelse, legger 

ikke bare staten føringer for hva de ønsker skal være skolens mål men også hvordan oppnå 

disse målene. På denne måten blir rektors rolle fremtredene og pedagogisk. Det er fristende i 

dette tilfellet og spørre seg selv om rektor er utslagsgivende i prosessen med å skape en 

lærende organisasjon eller om hemmeligheten ligger et helt annet sted? 
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4. Skolekultur, læringskultur og samarbeid 

Avslutningsvis i forrige kapittel, ble det stilt spørsmålstegn ved om det kun er rektor som 

kan skape en lærende organisasjon. Leithwood og Davies argumenterer for hvordan ledelsen 

er en katalysator og kan virke som et lim som holder organisasjonen sammen. Er det dette 

som er rektors rolle? Er rektor kun et bindeledd? Hva skal til for å skape en lærende 

organisasjon? Avhenger denne utviklingen kun av rektor eller er det hele skolen og dens 

kultur som er utslagsgivende for å skape en lærende organisasjon?  

Jorunn Møller og Eli Ottesen skriver i sin artikkel om ledelse at ”kunnskap om ledelse gjerne 

er blitt tolket om kunnskap om ledere.” (Ottesen & Møller 2006:136) Det er oftere fokus på 

lederen og kunnskaper, tanker og strategier lederen har fremfor aktivitetene som skjer i 

organisasjonen. De henviser til ”Distribuert ledelse” hvor ”ledelse forstås som en praksis 

som skapes i relasjonene mellom aktører, omgivelser og teknologi.” (Ottesen & Møller 

2006:136) Med utgangspunkt i en distribuert tilnærming til ledelse, vil det kunne være flere 

aktører om bidrar i ledelsesprosessen og selve organisasjonskulturen vil få en viktigere rolle 

enn selve lederen. 

4.1 Kulturbegrepet 

Tradisjonelt kan man definere kultur som ”De skikker, verdier og væremåter som overføres, 

om enn i noe forandret form, fra generasjon til generasjon.” (Hylland Eriksen 2005: 60) 

Kulturbegrepet er mye brukt innenfor skoleforskning og er vanskelig å definere på en 

entydig måte. Antropologene Kroeber og Kluckholm fant gjennom sine studier 150 ulike 

måter å definere begrepet kultur. En versjon de fremhevet var: ”Kultur referer til et mer eller 

mindre stabilt fellesskap i oppfatninger, verdier og ideer blant aktører med felles tilhørighet 

til en gitt sosial institusjon, organisasjon eller arena”. (Eilertsen 1989:127) Kulturen er med 

andre ord en del av menneskene, men også det som skapes i felleskap og som kan overføres 

mellom mennesker. 

Rutter med medarbeidere publiserte i 1978 en studie av 15 000 barn i 12 skoler i London. 

Barna ble intervjuet, fulgt opp med spørreskjema, observert i undervisningen og i 

friminuttene. Hovedkonklusjonen Rutter trakk var at forskjellen mellom gode og dårlige 
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skoler måtte ses i et helhetsperspektiv, som han kalte ”etos”, skolens ånd eller klima. Det han 

og medarbeiderne mente preget de gode skolene var blant annet følgende forhold: 

”Målrettet bruk av oppmerksomhet, oppmuntring og belønning i forhold til prestasjoner og atferd, 
vedlikehold av bygninger og utstyr, raske tiltak mot begynnende hærverk og tilgrising, vekt på 
elevenes medvirkning til å forme skolens organisasjon og arbeid, vektlegging av faglig framgang og 
ferdigheter og systematisk bruk av hjemmearbeid, - lærerne som modeller; særlig i forhold til 
punktlighet og tilgjengelighet, - oppmerksom mot og ledelse av hele klassen, og endelig – en viss 
fellesforståelse og enighet i personalet om skolens målsetting og metode”. (Eilertsen 1989:123) 

 

Rutters arbeid og hans helhetlige syn på skolen som organisasjon førte til en rekke 

undersøkelser på området, og alle hadde den felles oppfantingen av helhetsperspektivet når 

man skulle forklare variasjoner i skolens ”produkter” (Eilertsen 1989:123) Rutter satte med 

andre ord fokus på skolens kultur. 

4.1.1 Scheins teori om organisasjonskultur 

Schein definerer organisasjonskultur som: 

Et mønster av grunnlaggende antagelser – oppfunnet, oppdaget eller utviklet av en gitt gruppe i det 
den lærer å hanskes med sine eksterne tilpasninger. Og interne integrasjonsproblemer – som har 
fungert bra nok til å bli betraktet som gyldige, og som derfor læres bort til nye medlemmer som den 
rette måten å oppfatte og føle på i relasjon til disse problemene. (Bang 1988:22) 

Schein er opptatt av hvordan man kan finne faktorene som former en kultur, men mener 

dette er vanskelig fordi menneskers grunnleggende antagelser og oppfatninger blir tatt for 

gitt, er førbevisste eller usynlige. Verdier på sin side er mer tilgengelige,  men de kan fortsatt 

være vanskelige for den eksterne forskeren å finne, og dersom man skal finne kulturen må en 

bruke intervju, observasjon og andre metoder.  

Schein skiller altså mellom underliggende verdier som ofte er ubevisste og verdier som er 

direkte uttrykt, og disse er ofte ikke konsistente med de underliggende verdiene. Uttrykte 

verdier reflekterer ikke kulturen når de er inkonsistente med de underliggende verdiene som 

ofte er ubevisste. Det er de underliggende verdiene som representerer kulturen i en 

organisasjon, og disse er lærte responser for å håndtere problemer organisasjonen 

gjennomgår både fra ytre omstendigheter og indre konflikter i organisasjonen. (Yukl 

2006:290) 

Schein mener at kultur utvikles i alle grupper dersom gruppen har eksistert så lenge at de har 

opplevd og delt problemer av betydning samtidig som de må ha hatt mulighet til å observere 
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og løse disse problemene. Gruppen må også overføre gruppens måter å løse problemer, slik 

at de nye medlemme sosialiseres inn i gruppens måte å tenke på (Bang 1988:31) 

Schein hevder at man kan endre kulturen i skolen gjennom kollektive læreprosesser, og 

legger vekt på lederens muligheter til å bygge en skolekultur. Dette bygges gjennom primære 

og sekundære mekanismer. De primære mekanismene handler om hvordan lederen 

kommuniserer, forsterker verdier samt hvordan lederen takler vanskelige situasjoner og 

konfliktarbeid. (Grøterud og Nilsen 1994:77) De sekundære mekanismene er av en teknisk 

art, som organisasjonens utforming, struktur, bygninger og utstyr. De sekundære 

mekanismene er  kun kulturbyggere når de har sammenheng med de primære mekanismene. 

(Grøterud og Nilsen 1994:77) 

Schein er også opptatt av måten lederen er med å påvirke kulturen, og sier at ledere generelt 

er de viktigste kulturskapere i organisasjonen siden de har en sterk maktposisjon. Ledelsen 

påvirker organisasjonskulturen gjennom flere ulike kanaler, som hva ledelsen retter 

oppmerksomhet mot, måler og kontrollerer i organisasjonen. Hvordan ledere reagerer på 

kritiske hendelser og kriser i organisasjonen er også med på å skape nye normer, verdier som 

over tid blir nedfelt i kulturen. I tillegg er lederens synlige atferd viktig, hvilke 

arbeidsoppgaver som blir utført, hvordan de utføres og måten lederen forholder seg til 

arbeidskollegaer er viktige momenter. Dessuten påvirker lederen kulturen gjennom fordeling 

av belønning og status. (Bang 1988:79-80) I hovedsak mener Schein at det er  lederen som 

skaper kulturen, men presiserer at i organisasjoner som har eksitert over tid vil kulturen virke 

tilbake på organisasjonen som igjen gjør organisasjonen predisponert for visse typer 

lederskap. (Bang 1988:80) 

Eilersten stiller seg kritisk til Schein sin ide om at bare forskere kan finne kulturens egentlige 

grunnlag, og han bruker det kinesiske ordtaket ”fisken er den siste som oppdager vannet” for 

å understreke posisjonen en skoleleder har. Han mener imidlertid at perspektivskifte og 

distanse er nødvendige forutsetninger for å kunne se mulighetene og utnytte 

innsideposisjonen sin. (Eilertsen 1989: 121) Videre hevder han at i en organisasjons 

verdigrunnlag og ”grunnantakelser” finnes både bevisste innslag og element som ikke er satt 

i fokus av deltakerne i organisasjonen. (Eilertsen 1989: 129-130) Hvordan skal man avdekke 

skolekulturen? Trenger man et objektivt og distansert øye slik Eilertsen argumenterer for, 

eller er det mulig å avdekke skolens kultur ved å trene skolens aktører til å se disse verdiene? 
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Hvis rektor som skoleleder skal kunne endre skolen, bør ikke da rektor kunne avdekke hele 

skolekulturen? 

Grøterud og Nilsen stiller seg også kritisk til Scheins teori fordi hans erfaringer er fra andre 

organisasjoner enn skolen, og i de bransjene han har forsket på kan lederen ha en annen 

posisjon enn i den norske skolen. De mener det er to forskjellige roller å være leder i en 

organisasjon med profesjonelle arbeidstakere og i en vanlig produksjonsbedrift. (Grøterud og 

Nilsen 1994:77) 

4.1.2 Bergs teori om skolekultur 

I denne sammenheng er Bergs teori om skolekultur interessant, fordi hans forskning er gjort i 

skolesektoren. Han mener skolekulturen legger vesentlige premisser for det daglige arbeidet 

i skolen, og dermed utgjør skolekulturen kjernen i skolens lokale utvikling. Skoleutvikling 

for Berg er en prosess hvor den dominerende skolekulturen svekkes og til en viss grad 

erstattes av andre kulturer. (Berg 1999:138) Han legger vekt på tre kulturdimensjoner han 

mener er viktige ved utviklingsarbeid: samarbeidsdimensjonen, planleggingsdimensjonen og 

utviklingsdimensjonen. (Grøterud og Nilsen 1994:41) 

Berg håndterer problematikken med å gi en eksakt definisjon av begrepet skolekultur ved å 

avgrense den til å omhandle studier av eksisterende og rådende korpsånd (yrkesånd) først og 

fremst av lærerpersonalet ved skolen som organisasjon. Dessverre kan det hevdes at han med 

denne avgrensingen ikke vil kunne fange opp alle delene av kulturen. På den andre siden er 

lærergruppen den mest dominerende personalgruppen, og han vil på den måten kunne 

kartlegge vesentlige aspekter ved den totale kulturen ved skolen. (Berg 1999:113) Berg deler 

lærerens korpsånd inn i tre hovedbegreper: ”Konservatisme”, ”Her og nå orientering” og 

”Individualisme”. Lærere som har et konservativt yrke bærer preg av ”rigiditet”, det vil si at 

de stiller seg tvilende til endringsarbeid som ikke ligger innenfor lærerens tradisjonelle 

arbeidsorientering. ”Her og nå orienteringen” kommer frem i planleggingen, og preges da av 

planlegging i et kortsiktig perspektiv. Med individualisme mener man at lærerne jobber 

alene innenfor klasserommets vegger. (Berg 1999:113) De tre nøkkelbegrepene som blir 

stående igjen ved korpsånd er da fremtidsorientering, samarbeid og fleksibilitet. (Berg 

1999:114) Berg legger vekt på at det ikke bare er lederens holdninger det kommer an på når 

man bygger en skolekultur, men ”koden” som er i det profesjonelle kollegiet. (Grøterud og 

Nilsen 1994:77) 



 46

Berg baserer mye av side uttalelser på to prosjekter utført i Sverige. Disse prosjektene er 

”Skoleledares arbete och arbeidsvilkor” (SLAV1) fra 1994 og ”Styring, ledning och skolans 

arbete/verksamhet” (SLAV2) fra 1998. (Berg 1999:185) Hovedfunnet fra SLAV1 var at det 

som først og fremst la premissene for skoleledernes rolle og utøvelse, var forventingene 

lærerne som profesjonelle hadde til skolelederen (Berg 1999:192) Dette mener Berg har sin 

bakgrunn i at lærernes forventinger til skolelederes arbeid har historiske og 

samfunnskulturelle grunnlag i etablerte institusjonelle verdibaser. (Berg 1999:192) 

I skoler hvor man har en utvidet lærerprofesjonell kultur, kan man si at skoleleder blir en 

virksomhetsansvarlig. I disse skolene med avgrenset lærerprofesjonalitetskultur forventer 

lærerne at skolelederen skal fungere som en administrator, dette og henger sammen med at 

lærerne ser på seg selv som skolens hovedrepresentanter. De ser seg selv som viktige, men 

avgrenser sitt selvbilde til lærerprofesjonaliteten. (Berg 1999:193) I en slik skole blir rektor 

sett på som en forvalter av skolens administrative funksjon. (Berg 1999:193) Videre 

understreker Berg at dersom rektors oppfattelse av sin yrkesrolle stemmer overens med den 

oppfatningen lærerne har, er det et utrykk for det Berg kaller en usynlig kontrakt: ”Lærerne 

kontrollerer undervisningens innhold og form, skolelederen kontrollerer administrasjonen 

og den løpende forvaltingen. Av dette følger det en uskreven overenskomst mellom 

skoleledere og lærere med følgende innhold: Administrasjon og forvaltning overlates til 

skolelederen under forutsetning av at skoleledelsen ikke blander seg inn i undersvisningens 

innhold og form.” (Berg 1999:193) Man kan stille seg kritisk til en slik kultur. Hvordan kan 

man endre og utvikle en skole hvor skolelederne og lærerne jobber separat? Dette er stikk i 

strid med helhetstenkningen og systemtenkningen som tidligere presentert.  

Denne yrkeskoden begrenser skolelederens rolle til å handle om ting som ikke direkte har 

med den pedagogiske virksomheten ved skolen å gjøre. (Berg 1999:193) Den 

virksomhetsansvarlige skolelederen får en helt annen rolle, og har en dyp innsikt i 

skolevirksomhetens statlige oppdrag og samfunnsmessige funksjoner. Denne 

skolelederfunksjonen innehar både rollene som sjef hvor man legger vekt på kontroll og 

vurdering i tillegg til lederfunksjonen som fokuserer på utviklingsarbeid. En 

virksomhetsansvarlig skoleleders arbeidsområder er innenfor alle deler av skolens 

virksomhet.  

Berg legger altså vekt på hvordan skolekulturer åpner for skiftende lærerforventinger til 

skoleleders yrkesutøvelse og på denne måten også innholdet i hans arbeid. Det er viktig å 
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understreke at Berg har avgrenset skolekultur til her å handle om læreres korpsånd og 

yrkesnormer. Videre understreker han at man ikke må tolke det slik at en skolekultur med et 

bestemt innhold fører til en viss type skolelederrolle, men heller hvordan relasjonene mellom 

forhold som styrer skolen utenfra og innenfra, og hvilke ledelsesfunksjoner disse miljøene 

støtter opp under. (Berg 1999:195) 

4.2 Samspill og samarbeid 

Det er mange teorier på skolekultur, og samspillet mellom lærere og skoleledelsen er et 

viktig aspekt innenfor dette området. Som Leithwood og Davies nevner er det viktig med en 

ledelse med strategiske planer og visjoner. Men er dette alt som skal til for å skape en 

lærende organisasjon? Det er tydelig at et samspill må til og at kulturen og konteksten er en 

avgjørende faktor. Dale er enig i dette og uttaler at miljøet ikke betegner organisasjonen, 

”Utviklingen av en organisasjon avhenger både av organisasjonens indre liv og av dens 

kultur”. (Dale 1999:21) 

4.2.1 Hargreaves teori om lærersamarbeid 

Andy Hargreaves definerer skolekultur ut fra en kontekst der nærmere bestemte 

undervisningsstrategier, verdier og vaner har utviklet seg til krav og begrensninger som 

kollegiet må forholde seg til over tid. Nye medlemmer i gruppen må forholde seg til denne 

kulturen som vil variere fra skole til skole pga de forskjellige problemene gruppene møter 

på. (Hargreaves 2004:172) I motsetninger til sine medteoretikere er Hargreaves opptatt av at 

lærernes yrkeskultur har to dimensjoner, innhold og form. (Hargreaves 2004:173) Den første 

dimensjonen er ”innhold”, med det mener han holdninger, verdier, overbevisninger, vaner, 

antagelser (Hargreaves 2004:173) Den andre dimensjonen er ”form”, som består av 

karakteristiske relasjonsmønstre og former for samvær og samarbeid, og relasjonene kan 

bestå av samarbeid eller fravær av samarbeid. (Hargreaves 2004:173) Han poengterer at 

skolens struktur ofte er gammeldags og byråkratisk, og lite egnet for dagens samfunn og 

utfordringer. I likhet med Senge viser Hargreaves til modeller fra næringslivet og spør om 

dette kan overføres til å gjelde for skolen. Arbeidslivet legger vekt på miljø, 

kollegarelasjoner, kultur og fellesskapsfølelse for å skape motivasjon og ”ånd” for å arbeide 

og nå bedriftens mål. Hvordan arbeider ledelsen i skolen for å nå målene skolen selv har satt 

seg og målene i den fastsatte lærerplanen? Hargreaves fokuserer på lærerne som de viktigste 
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brikkene for å utvikle skolen. Ulike lærerkulturene kan identifisere skolen og det er spesielt 

fem former for skolekultur som han trekker frem. (Hargreaves 2004:247)  

1) Individualisme 

2) Samarbeid 

3) Påtvunget kollegalitet 

4) Balkanisering 

5) Bevegelig mosaikk 

Ved noen skoler råder det individualisme, mens ved andre skoler er det flere former for 

samarbeid. Samarbeidet kan skje spontant, være frivillig og utviklingsorientert. (Hargreaves 

2004:202) Det er sjeldent slikt samarbeid er fastsatt og skjer ofte over ”en kopp kaffe” på 

personalrommet. Dessverre kan slike samarbeidskulturer bli noe uforutsigbare, både i 

forhold til planlegging og hva som kommer ut av samarbeidet. Ved påtvunget kollegalitet er 

ikke samarbeidet lærerne imellom spontane, frivillige og utviklingsorienterte, de er 

forutsigbare for administrasjonen og er ofte formelle i forhold til tid og sted. Det er ofte 

obligatorisk deltakelse og lærerne pålegges ofte å jobbe med andre direktiver som kan 

komme direkte fra ledelsen, skoledistriktet eller nasjonale myndigheter. (Hargreaves 

2004:205) Slik Hargreaves ser det bør samarbeid i skolekulturen komme spontant, og han er 

kritisk til strukturert samarbeid og påtvunget kollegalitet, og at byråkrati kan virke 

demotiverende i en skolekultur er kanskje ikke så vanskelig å forstille seg. Det er også 

vanskelig å få til en samarbeidskultur på en skole ved at rektor og skoleledelsen forventer og 

forlanger det. På den andre siden må man stille seg undrende til troen på fravær av struktur. 

Bør man la skolekulturen vokse vilt eller bør man som skoleledelse gripe inn og forme den 

skolekulturen man ønsker? Kan man forme en skolekultur eller ligger den gitt i de 

sammensetningene som eksisterer? Hargreaves viser videre til den tredje dimensjonen, 

balkanisering, dette er samarbeidskulturer som jobber innenfor visse mønstre og rammer. 

Det å samarbeide innenfor en spesifikk fagseksjon kan være et eksempel på dette. 

(Hargreaves 2004:223) Det å tidvis jobbe sammen med et knippe lærere er ikke 

balkanisering, og det ligger litt mer bak det og kjennetegnes gjerne av lav 

gjennomtrengelighet, altså isolasjon mellom grupper.  Når en gruppe først har oppstått er det 

ofte en høy faktor av stabilitet. Hargreaves selv er kritisk til skolekulturer hvor balkanisering 

blir brukt, for det kan få store følger for elevers og lærernes læring. (Hargreaves 2004:223) 
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På den andre siden hevder han at små grupperinger på en skole nødvendigvis ikke trenger å 

være negativt, og teamarbeid kan for eksempel være positivt. Det er først når det blir en 

kultur for isolerte grupperinger ved skolen at kulturen kan ha en demotiverende og negativ 

effekt. Da vil ”helheten bli mindre enn summen av delene” (Hargreaves 2004:247) 

Det femte punktet i dimensjonen skolekultur kaller Hargreaves ”Bevegelig mosaikk.” Denne 

skolekulturen jobber tverrfaglig og har uklare grenser og overlappende grupperinger eller 

medlemskap. (Hargreaves 2004: 247) Den type skolekultur erstatter byråkratisk styring med 

myndiggjøring og profesjonalisering av lærerne. Selv om denne desentraliseringen av ansvar 

står sterkt, bør ledelsen jobbe mot et felles mål. Faren ved denne type skolekultur er at det 

lett kan oppstå kaos i stedet for fellesskap. Hargreaves mener det er tid for mange skoler med 

en restrukturering, og han viser til ”National Governors Association” i USA, som definerer 

restrukturering som omlegging av læreplaner og undervisning for å fremme tenkning på 

høyere nivå. (Hargreaves 2004:250) Et viktig ledd i dette mener Hargreaves, er å 

desentralisere beslutningsprosesser både på skole og lærernivå og overføre ansvar fra 

myndighetene til lærerne. ”Restrukturering er ikke slutten på problemene våre, det er en 

begynnelse, en sjanse til å skape nye regler for nye formål og ny læring i en nyoppbygd 

verden.” (Hargreaves 2004:272) Hargreaves mener modellen bevegelig mosaikk er veien å 

gå for å oppnå en bedre skole. I dagens samfunn er det stort fokus på å utdanne mennesker 

som er informasjonssøkere og som kan samarbeide tverrfaglig. Ved å fokusere på 

samarbeidsforholdene blant lærerne og omforme maktforholdene i skolen, kan man oppnå 

dette hos både lærere og elever. Man kan på mange måter si at samarbeid har blitt et 

”metaparadigme” i dagens samfunn - en løsning på det raske endringstempoet i det 

postindustrielle samfunnet. Dette gjelder både for lærerarbeidet og for elevarbeidet. 

Når vi i denne boken har sett nærmere på spørsmål som gjelder ledelse, forandring og lærernes 
arbeid, har prinsippet om samarbeid om og om igjen dukket opp som en produktiv respons i en verden 
der problemene er uforutsigbare, løsningene er uklare og krav og forventninger intensiveres. 
(Hargreaves 2004:254) 

På den andre siden påpeker Judith Warren Little at lærere ofte bare er kollegaer i navnet, de 

arbeider uten å se eller høre hverandre og utfører ofte sine egne individuelle 

undervisningsopplegg. Dette gjelder ofte eldre lærere som har arbeidet i skolen en stund. 

(Dale 1999:195-196) Med dette utgangspunkt kan det være vanskelig å desentralisere 

beslutninger slik som Hargreaves argumentere for. Hvis man tar utgangspunkt i at samspill 

er avgjørende for å skape en lærende organisasjon, er det viktig å satse på lærerens 

profesjonelle utvikling. Uansett vil det her være snakk om et samspill mellom overordnet og 
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underordnet, og om kan man skape en lærende organisasjon ved utelukkende å fokusere på 

et underordnet nivå, men kan man skape en lærende organisasjon kun på lærernivå. En studie 

utført i forbindelse med evalueringen av Reform 97, viser at det er vanskelig å finne spor 

etter ledelse i skolene så snart man passerer terskelen til klasserommene (Imsen 2004). (UFD 

2005:9) På denne måten kan man faktisk argumentere for at det per i dag eksisterer skoler 

hvor ledelsen er mer eller mindre ute av bildet i hverdagen. Det er klart ledelsen ved visse 

skoler er svakt skissert, men om disse skolene er lærende skoler eller ikke sies det ingen ting. 

For hva skal til for å skape en lærende skole, og hvor kommer drivkraften fra?  

I kompetanseberetningen 2003 ble begrepet læringstrykk introdusert, med dette mener de at 

det finnes et felles opplevd behov for å lære samt forbedre virksomhetens prestasjoner i en 

organisasjon. Mye læring finner sted av fri vilje eller at situasjonen krever det. 

”Virksomheten kan ved å sette seg ambisiøse mål og prioritere hardt mellom motstridende 

krav skape et positivt læringstrykk i organisasjonen.” (UFD 2005:20) Igjen ser mab at det 

kan være vanskelig å distansere ledelsen. Prinsippet om en lærende organisasjon er en visjon 

og mål organisasjon setter seg. Det kan være vanskelig å argumentere for en slik prosess 

uten å introdusere samspillet mellom organisasjonens medlemmer og ledelse. Tom Tiller har 

uttalt at skoleutvikling er en altfor alvorlig oppgave til at man kan stole på lykken og 

tilfeldighetene. (Tiller 1989:17) 

4.3 Skolens læringskultur 

Som påpekt i innledningen består et læringsforhold av to parter hvor det er en lærende og en 

lærer. Wadel uttaler at den som lærer fra seg også lærer til seg og omvendt siden læring er en 

dynamisk mellommenneskelig relasjon. (Wadel 1997:49) Dette vil si at det ikke bare er 

lederen i en organisasjon som lærer bort til de ansatte, det er en toveisprosess mellom 

lederen og de ansatte hvor man i fellesskap lærer av og med hverandre. Den pedagogiske 

ledelsen vil handle om å etablere både formelle og uformelle læringsforhold innad og utad i 

organisasjonen, og det er disse læringsforholdene som er med på å utvikle og endre 

organisasjoner. Flere forhold er med på å bidra og hemme at læring skjer, både 

aktelsesforhold, tillitsforhold, følelsesforhold og motivasjonsforhold. Dersom det ikke er 

tillit mellom aktørene vil man få et begrenset utbytte av læringsforholdet. (Wadel 1997:49) 
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Pedagogisk ledelse er med på å utvikle læringsprosesser, utvikle læringsforhold og 

oppbygging av læringssystemer. Dermed blir pedagogisk ledelse sentralt i forhold til å 

vedlikeholde og skape læringskultur i organisasjonen. Med begrepet læringskultur mener 

man de kulturelle verdiene som ligger bak og styrer hvordan og hva 

organisasjonsmedlemmene lærer. I alle organisasjoner finnes det både synlige og skjulte 

verdier i forhold til læring, disse utgjør på mange måter organisasjonens oppskrift på 

læringen, og læringskulturen er med på å påvirke hva og hvordan og hva som er kunnskap 

innad i en organisasjon. I de fleste læringskulturer finner man sjelden verdier som er direkte 

knyttet til læring, men læringskulturen er heller basert på en rekke ulike verdier. Verdiene 

som knyttes til læring er ofte innbakt i en organisasjons generelle kvaliteter, og verdiene som 

knyttes til læring vil derfor være lite synlige og eksisterer ofte på et ubevisst plan. Å studere 

en organisasjons læringskultur kan være en vanskelig prosess, men ved å studere konkrete 

læringsforhold, læringssystemer og læringsprosesser vil i hovedsak være med på å avdekke 

læringskulturen i en organisasjon. Endringer av organisasjonens kultur vil som oftest 

innebære endringer i læringskulturen i organisasjonen pga endringer i organisasjonskulturen 

krever læring og avlæring av gamle verdier og handlemåter, i tillegg til at endringer i 

læringskulturen fører til endringer i læringsforhold og systemer. (Wadel 1997:51) 

Tobiassen har sett på hva som skjer dersom rektor og lærere har ulike syn på ledelse i 

forhold til produktiv og reproduktiv pedagogisk ledelse. Han forholder seg til et 

utgangspunkt at rektor står for den administrative ledelsen ved skolen, men understreker 

samtidig at dette er en forenkling av praksisen i skolen. Utover dette argumenterer han for at 

byråkratisk ledelse og produktiv pedagogisk ledelse er avhengig av hverandre, siden de 

innebærer to ulike tilnærminger til ledelse (Tobiassen 1997:104). Tobiassen mener at den 

pedagogiske ledelsen utøves av personalet, og at bare en av de to pedagogiske formene for 

ledelse dominerer blant lærerpersonalet. 
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Innovativ 
administrativ 
ledelse ved 
rektor 

Konfliktfylt fasitkultur 

Rektor: ”Sånn kan det gjøres” 

Lærere: ” Sånn skal det gjøres” 

Harmonisk innovasjonskultur 

Rektor og lærerne er enige: 

”sånn kan det gjøres” 

Figur 6: Koblinger mellom ledelse og læringskultur i skolen.  (Tobiassen 1997:106) 

Læringskultur dreier seg om en organisasjons måte å løse problemer på og forholde seg til 

endringsprosessene. I den harmoniske fasitkulturen hvor man har reproduktiv pedagogisk 

ledelse blant lærerne og byråkratisk administrativ ledelse vil det ikke oppstå et konfliktfylt 

forhold mellom skoleleder og lærerne, men man vil få en skolekultur som domineres av en 

slik skal det gjøres holdning. I denne formen for kultur vil det ikke være rom for endring 

eller å prøve ut nye ting, da verken skoleleder eller lærerne ønsker å endre skolen. Når en 

harmonisk fasitkultur blir pålagt endringer utenfra vil skolen kreve presise direktiver om hva 

som kal endres og hvordan man skal gjøre dette, og dersom det oppstår 

fortolkningsproblemer må disse avklares av de høyere myndighetene. (Tobiassen 1997:104-

106) Denne harmoniske kulturen vil være et glansbildeeksempel på status quo. Her endres 

ingenting og ingenting kan gå feil. Dersom en skole har en leder med en byråkratisk 

administrativ lederstil, vil ikke denne skolelederen være med på å utvikle skolen, han blir 

selv en rammefaktor mot endring. 

I en harmonisk innovasjonskultur vil det være et høyt refleksjonsnivå over egen virksomhet, 

hvor både mål og arbeidsformer problematiseres og diskuteres. Det å prøve ut nye tanker og 

ideer er en del av skolens daglige arbeid, og man er heller sjelden helt fornøyd med det man 

presterer og har et ønske om stadige forbedringer. Dersom overordnede myndigheter endrer 

rammebetingelsene er man mer opptatt av hvilke nye muligheter dette kan gi skoen heller 

enn å kritisere svakhetene med det, på samme tid som man også er kritisk. Forskjellen er her 

i forhold til den overnevnte er at her går man lenger enn å bare kritisere, men tar tak i 

problemene og søker etter nye og alternative løsninger (Tobiassen 1997:106). 

I denne type skole er ikke læringskulturen med på å hemme utvikling og endring av skolen, 

og det er heller ikke lederen alene som er med på å dra lasset om å skape en endringsvillig 

skole, dette skjer i samarbeid med lærerne.  

I en konfliktfull innovasjonskultur er skolelederen opptatt av at alt skal gjøres riktig, og det 

viktigste for skolelederen er ikke å gjøre feil. Personalet på sin side mener regelverket ikke 

må være til hinder for utvikling av skolen, og ønsker å prøve ut nye tanker og forslag. I 
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denne formen for læringskultur virker skolelederen inn som et hinder for skoleutvikling 

heller en viktig bidragsyter til å skape skoleutvikling (Tobiassen 1997:107).  

I en konfliktfylt fasitkultur er det omvendt. Her er det lærerne som har tradisjonelle måter å 

arbeide etter og ønsker å fortsette slik, mens skoleleder ønsker nytenkning. Skolelederen vil 

oppleve det som vanskelig å få lærerne til å prøve ut nye tanker og ideer. Forandring i en slik 

skole vil være en langsom og tidkrevende prosess. (Tobiassen 1997:107) 

Lærerne vil her være en rammefaktor som er med på å hindre at skolen utvikler seg og 

tenker nytt. Det vil være vanskelig å få frem nye forslag, og selv om man har en skoleleder 

som er endringsvillig vil det være vanskelig å skape utvikling når man ikke har personalet 

med seg. 

Som man kan se ut fra disse fire kulturene vil skolelederen ikke alltid være den som ønsker 

forandring og utvikling, de trenger ikke alltid ha betydning for om en skole utvikler seg. På 

samme tid er skoleledere avhengig av endringsvillige lærere dersom det skal skje et 

kvalitetsløft av skolen. Videre må man ta forbehold av denne forenklingen som er gjort 

ovenfor, da den formelle ledelsen ikke bare består av rektor, men også inspektørene er 

sentrale ledd i ledelsen. Det er heller sjelden man finner et stort lærerkolleige som har det 

samme synet på hva god ledelse er (Tobiassen 1997:107) 

4.4 Kvalitetssikringssystemer 

Som Tobiassen påpeker i avsnittet over, kan man ved å studere konkrete læringsforhold, 

læringssystemer og læringsprosesser være med på å avdekke læringskulturen i en 

organisasjon. Dette forutsetter selvfølgelig at et system for utvikling og kvalitet er til stedet. I 

stortingsmelding 30 ble det eksplisitt uthevet at et kvalitetssikringssystem ved de norske 

skolene ville være et ledd i utbedringen av norsk utdanning. I stortingsmeldingen stod det; ” 

… foreslår utvalget at skoleeieren skal etablere et kvalitetssikringssystem som kan 

dokumentere hvordan skolene iverksetter et inkluderende læringsmiljø og gir tilpasset 

opplæring til alle”. (St. meld 30 (2003-2004):126) Som en avklaring på hva staten legger i et 

kvalitetssikringssystem ble det i en NOU fra 2003 gitt en følgende definisjon. ”De nasjonale 

prøvene, læringsstøttende kartlegginger og innholdet i kvalitetsportalen skal gi et rikt og 

allsidig bilde av kvalitetsutviklingen på den enkelte skole”. (NOU 2003:229) Det kan hevdes 

at alle organisasjoner bør utvikle klare læringssystemer, for å sikre at 
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organisasjonsmedlemmene tilegner seg den kunnskapen som er avgjørende for 

organisasjonens daglige drift og mulighet for fornyelse. Er et kvalitetssikringssystem 

avgjørende for om en skole er en lærende skole, og vil rektors rolle i utarbeidelsen av et 

kvalitetssikringssystem være lik rektors rolle i å skape en lærende skole? Det er tydelig at 

kvalitetssikringssystem omfatter rutiner, evalueringer og offentlige verktøy ut fra 

definisjonene beskrevet over. Det er interessant å spørre seg om et kvalitetssikringssystem er 

med å dra i gang prosessen med å skape en lærende skole eller om det er et redskap for å 

analyserer den situasjonen man er i. Det er tre aspekter i forhold til kvalitetssikring som i 

denne oppgaven er spennende. Kvalitetssikring som et ledd i prosessen med å skape en 

lærende organisasjon, kvalitetssikring som et redskap for å analysere skole- og 

læringskulturen og rektors rolle i forhold til kvalitetssikring. Uavhengig om hemmeligheten 

ved å skape en lærende skole ligger i rektor som leder eller rektor som en del av et 

samarbeidsteam kan kvalitetssikring være et viktig moment. Hvis man tenker seg at et 

system for kvalitetssikring som en informasjonskilde blir dette kvalitetssikringssystemet et 

ledd i seg selv med å skape en lærende organisasjon. Som informasjonskilde bli også dette 

systemet et direkte redskap for å finne kulturen og avdekke problemer og hindringer. Schein 

påpeker at bare forskere kan finne kulturens egentlige grunnlag. Ved å trekke inn 

menneskenes subjektive meninger vil det være vanskelig å forstå hvordan delene i en 

organisasjon eller de ansatte på en skole vil kunne oppdage problemer, se hva som er verdt å 

ta vare på og videreutvikle organisasjonen. Argyris og Schön blir kritisert av Nonaka og 

Takeuchi på akkurat dette punktet. I Argyris og Schöns teori om dobbelkrets læring, mener 

Nonaka og Takeuchi at modellen tar for gitt at noen står utenfor det hele med et objektivt 

syn, og vet hvilken metode og på hvilket tidspunkt det er mest fornuftig å innføre 

”dobbelkrets læring” i systemet. Hvordan kan noen kjenne når det er tid for å sette i gang en 

slik prosess? Hvordan kan en rektor vite når læring bør skje for at en skole skal videreutvikle 

seg? Et kvalitetssikringssystem vil være et system med redskaper for et slik formål. Hvordan 

blir rektors rolle i et slik kvalitetssikringssystem? Er rektors rolle avgjørende? Ut fra 

Leithwoods ståsted kan det argumenteres for rektors rolle bør være en katalysator, et 

bindeledd som får systemet til å fungere. På denne måten blir rektor en pådriver og en 

administrator for de pedagogiske tiltakene og en leder som følger opp tiltak og samler inn 

informasjon. På den andre siden kan det argumenteres ut fra Ottesen og Møllers presentasjon 

av distribuert ledelse i samme kapittel, at flere parter kan bidra i ledelsesprosessen og at 

rektor i så tilfellet ikke trenger å ha en utslagsgivende posisjon. Kan et 

kvalitetssikringssystem bidra til at ledelsen får mer informasjon og mindre ansvar? Har 
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utviklingen av gode rutiner og evalueringer større innvirkning enn selve ledelsens rolle? 

Disse spørsmålene vil bli gjennomgått nærmere i drøftingsdelen 

4.5 Oppsummering 

I denne delen har ledelse fått en videre presentasjon enn i det forrige kapittelet. Er ledelse en 

”top down” prosess? Distribuert tilnærming til ledelse setter fokus på at ledelse kan 

innbefatte flere personer og faktorer. Kulturen i en organisasjon har mye å si for hvordan 

prosessen ved å skape en lærende organisasjon kan utarte seg, noe som også er tilfellet i 

skolen. Samspill og lærersamarbeid ved en skole er avgjørende for rektors rolle, og ingen 

skolekulturer er like. Så hva skal til for å utvikle en kompleks skole med en unik 

skolekultur? Staten har foreslått kalititessikringssystemer som redskap både for utviklingen i 

seg selv og som en måte å kartlegge hver enkelt institusjon. Disse systemene kan sees som et 

redskap men også en del av en læringsprosess. Er målet med en lærende skole kun et input – 

output der man når konkrete og fastlagt mål eller er formålet med å ta tak i begrepet lærende 

organisasjon å se på prosessen mellom, slik Roald påpeker? Avhengig av synspunkt og 

hvordan man ser læring vil kvalitetssikringssystemer få en forskjellig posisjon som spillere 

en avgjørende rolle i rektor eller leders rolle.  
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5. Metode 

5.1 Valg av litteratur 

Ved å skrive en oppgave som i stor grad baserer seg på faglitteratur er det viktig å foreta 

grundige undersøkelser etter aktuell litteratur. Igjennom søkeportalen BIBSYS ved 

Universitetsbiblioteket i Oslo, har relevant og sentral litteratur blitt plukket ut. 

Masteroppgaven består først og fremst av litteratur innenfor temaet ledelse og lærende 

organisasjoner, og det har vært tidkrevende å finne frem til relevant litteratur. Det har blitt 

valgt ut teoretikere og forfattere det hyppig blir referert til i bøker og som viser kunnskap på 

fagområdet. Forfatterne brukt i denne oppgaven blir tolket og avgrenset som mest relevante, 

selv om det kan drøftes om andre teoretikere også burde ha vært nevnt. 

Det er vanskelig å bruke flere store teoretikere i en oppgave, og samtidig gi nok plass og rom 

til å forklare deres teori uten i for stor grad å forenkle. Likevel er det blitt valgt flere kjente 

og tunge teoretikere som Senge, Agyris, Schön, Leithwood og Schein fordi det kan hevdes å 

være vanskelig å drøfte denne masteroppgaven uten å presentere deres bidrag på dette 

området.  

5.1.1 Kildekritikk og objektivitet 

”Med kilde mener man en gjenstand fra fortiden som kan belyse en gitt problemstilling, de er 

våre informanter om fortiden,, våre forbindelseslinjer til den fortidige virkeligheten. Det må 

derfor finnes tilstrekkelig kildemateriale til en problemstilling”. (Kleven 2002:190) Kilder 

kan være talende eller stumme, med talende kilder mener man at de er symbolske, 

ekspressive og meddelende. Stumme kilder er ikke symbolske, ikke-ekspressive og ikke-

meddelende. De ikke meddelende kildene er pålitelige, men gir lite informasjon. Videre 

finnes det to hovedtyper av kilder, faktiske utsagn som gir uttrykk om faktiske forhold og 

normative utsagn som gir uttrykk for vurderinger, krav og ønsker. (Kleven 2002:196-197) 

De faktiske kildene sier noe om faktiske forhold og kan etterprøves, mens normative kilder 

på den andre siden er vurderinger av ulike slag som det skal være mulig for andre å ta stilling 

til om man er enig eller uenig i. Det er også vanskeligere å begrunne en vurdering enn å 

dokumentere et faktisk utsagn. (Kleven 2002:198) 
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Hensikten med kildekritikk er å vurdere om informasjonen er pålitelig eller ikke, og man må 

ta stilling til om forholdene rundt kildene, på de faktorene som har vært med på å frembringe 

dem. (Kleven 2002 203) Det skilles mellom ytre og indre kildekritikk. Ytre kildekritikk har 

ikke direkte med budskapet i kildene å gjøre, men på forhold som opphavperson, tid og sted, 

reliabilitet og grad av samtidig kontroll. For å kunne vurdere troverdigheten til en kilde må 

man kjenne til opphavpersonen, og dersom vedkommendes identitet er ukjent blir kilden 

verdiløs. En kilde må også kunne tid og stedfestes, og en kilde som ikke lar seg tidfeste har 

ingen informasjonsverdi. Videre er det også viktig å vite om det er snakk om første eller 

annenhåndskilder, hvor man i førstehåndskilder har en opphavperson som beskriver noe han 

selv har opplevd.  

Alle utsagn som ikke baserer seg på egne opplevelser, men som har ett eller flere 

mellomledd er andrehåndskilder, og førstehåndskilder foretrekkes i de fleste tilfeller. Det er 

også ønskelig å ha flere kilder å bygge på fordi det øker reliabiliteten dersom kildene er 

uavhengig av hverandre. På fagspråket kaller man der primærkilder, og disse er det 

nærmeste man kan komme ved hjelp av tilgjengelig kildemateriale. Selv om man bruker 

flere sekundærkilder vil ikke dette øke reliabiliteten fordi de bygger på de samme 

primærkildene. Indre kildekritikk på sin side dreier seg om det kilden sier er sant eller ikke 

(Kleven 2002: 204-205). Spørsmål om validitet er viktig også når det gjelder kilder, og en 

forsker må alltid foreta et utvalg av kilder, og gjøre utvalget så representativt som mulig for 

den virkeligheten som skal beskrives. Utvelgelsen skjer på grunnlaget av teoretiske 

antakelser og problemstillingen, og man må ta stiling til hvor mange kilder m er nødvendige 

å bruke. Teoretisk sett skal man alle kilder som er tilgjengelige for problemstillingen brukes, 

men i praksis må man gjøre et utvalg fordi det vil være umulig å bruke alle kildene som er 

tilgjengelige, og avslutte undersøkelsen når det ikke kommer nye opplysninger eller 

momenter i saken. Det er i midlertidig viktig å understreke at all forskning er midlertidig og 

at man alltid må være åpen for etterprøving og korrigering. (Kleven 2002:208) 

Objektivitet i forskningen har vært sterkt debattert de siste 30 årene. Begrepet kan bety at det 

eksisterer uavhengig av observerende subjekter, at det svarer til virkeligheten og at det er 

allmenngyldig (Kleven 2002:216). Debatten har stått i uenigheten om både i hvor stor grad 

det er mulig å redusere subjektiviteten og i hvor stor grad det er ønskelig å redusere den, 

fordi det ikke alltid er ønskelig med full objektivitet i alle sammenhenger. Det er heller ikke 

sammenfallende at objektivitet i forskning og objektivitet i fremstilling av 
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forskningsresultatet er det samme, i tillegg til at valg av forskningstema og metoder også er 

subjektive. (Kleven 2002:218) 

5.2 Metodevalg 

Bryman definere kvalitativ og kvantitativ forskning ut fra induktiv og deduktiv metode. 

(Bryman 2004:20) Han linker kvalitative forskning til induktiv og kvantitativ forskning til 

deduktiv metode. Induktiv og deduktiv metode stammer fra teori og praksisaspektet, hvor 

deduktiv tilnærming tar utgangspunkt i teori for så å trekke konklusjoner mens induktiv 

tilnærming tar utgangspunkt i observasjoner som man deretter trekker generaliseringer fra. 

Denzin & Lincoln definerer de ulike tilnærmingsmåtene på en annen måte: “Qualitative 

researchers stress the socially constructed nature of reality, the intimate relationship 

between the researcher and what is studied, and the situational constraints that shape 

inquiry. (…) They seek answers to questions that stress how social experience is created and 

given meaning.” (Denzin & Lincoln 2005:10) Med andre ord mener Denzin at kvalitativ 

forskningsmetode tar utgangspunkt i prosessene, mens kvantitativ forskningsmetode på den 

andre siden baserer seg på det som konkret kan måles. Kvantitative metoder har i større grad 

forsøkt å ”objektivisere” prosessene ved å holde distanse mellom forskeren og 

forsøkspersonene, mens kvalitativ forskning har prioritert nærhet (Kleven 2002:23).  

Det ble valgt et kvalitativ design på intervjueene, siden dette kunne være en fin måte å skaffe 

data og informasjon som kunne drøftes opp mot teorien i oppgaven. Det er klart at en 

kvantitativ tilnærming ville ha vært et enkelt valg i forhold til å trekke slutninger og 

analysere dataene. På den andre siden var det usikkerhet knyttet til innholdet fra intervjuene 

og som masterstudenter var vi altfor nysgjerrige til å la en åpen samtale gå fra oss. Det er 

viktig å påpeke at forskjellen mellom kvalitativ og kvantitativ tilnærming til forskning er en 

retning. Marshall og Rossman påpeker at kvalitative forskning er en bred tilnærming til 

sosial forskningsmetode. (Marshall & Rossman 2006:2) Med dette kan man tenke seg at man 

kun velger retning når man velger enten kvalitativt eller kvantitativt og ikke design. Innen 

for hver retning kan man bruke mye av de samme datainnsamlingsmetodene som for 

eksempel intervju. Forskjellen ligger i bruk av innsamlingsteknikk og analyse av data. Med 

andre ord kan man se dette valget som et valg av kultur og skolering. I sosiale disipliner som 

pedagogikk er ofte kvalitativ tilnærming ofte brukt selv om kvantitative studier ofte 

forekommer. 
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5.3 Det kvalitative forskningsintervju 

Det er mange teknisk ulike metoder innenfor det kvalitative forskningsfeltet, men felles for 

alle er at de baserer seg på verbale utsagn både i tilnærming til forskningsfeltet og 

respondentene, og at numeriske betegnelser kommer i bakgrunnen. (Holter 1996:15) I 

kvalitative metoder er man opptatt av å tolke meningsfulle relasjoner, og ikke kvantifisere 

objektive data. Kvale mener at man i dagens forsking i økende grad fokuserer på forståelse 

som oppstår gjennom samtaler med de menneskene som skal forstås. (Kvale 2001:259) Det 

er vanlig å skille mellom strukturerte og ustrukturerte intervjuer. Det er ikke slik at de enten 

er strukturerte eller ustrukturerte, men ligger på et kontinuum mellom det helt strukturerte til 

det helt ustrukturerte (Kleven 2002: 73). De kvalitative intervjuene gjennomført ble 

forholdsvis strukturerte med konkrete spørsmål i bestemt rekkefølge. Ved å velge strukturert 

intervju kan man får tilsvarende informasjon man ville fått dersom man brukte vanlig 

spørreskjema, men fordelen ved intervjuet er at man kan avklare misforståelser underveis. På 

den andre siden kan det være et problem at spørsmålene ikke blir stilt på samme måte 

overfor de ulike intervjupersonene, og dette kan påvirke svarene. (Kleven 2002:74) I tillegg 

kan det være vanskelig å svare ærlig på sensitive spørsmål i en intervjusituasjon, men 

dersom man bruker spørreskjema er det fare for rask og lite menigsløs avkryssing. (Kleven 

2002:74). Alternativt kunne man brukt ustrukturerte intervjuer hvor intervjueren i 

utgangspunktet har klart for seg hva intervjuet skal handle om, og hvordan man skal 

begynne. Intervjuet utover dette blir mer eller mindre til underveis, i samtalen mellom den 

som spør og den som svarer. Det er mulig at ved et ustrukturert intervju ville mulighetene for 

å komme dypere inn i problematikken være tilstede enn ved den metoden som ble valg. I et 

ustrukturert intervju ville det også kanskje ha vært større fleksibilitet og mulighet for å stille 

interessante spørsmål underveis. Grunnen til at en ustrukturert form likevel ikke ble valgte, 

var at det her stilles store krav til intervjueren. Grunnet lite erfaring fra forskning som 

masterstudenter, ble det valgt å ha en sterkere struktur i intervjuet. (Kleven 2002:75)  

5.3.1 Individuelle og gruppeintervju 

Kvalitative intervju kan være både individuelle og gruppebaserte. I gruppeintervju diskuterer 

flere mennesker samme tema med en forsker som fungerer som en leder eller ordstyrer. 

Dersom man er ute etter å belyse hva, hvorfor spørsmål og utdype i stede for å generalisere 

egner det seg å bruke gruppeintervju. (Brandt 1996:145–146) Enkelte mener at 

gruppeintervju ikke gir medlemmene tid og rom nok til å utforske sine egne erfaringer og 
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følelser skikkelig, og at de i et kort og hektisk møte kan føle seg presset til å si mer til 

fremmede enn de ellers ville ha gjort. Dersom en gruppe møtes flere ganger vil de få bedre 

tid til å reflektere og bli kjent med hverandre, alternativt kan man bruke grupper som 

allerede eksisterer, naturlige grupper som kollegaer, venner eller lignende. (Brandt 1996: 

149) I gruppeintervjuet ble det brukt lærere ved samme skole, altså grupper som allerede 

eksisterte. Gruppeintervjuets fordel er den spontane samhandlingen som oppstår mellom 

gruppemedlemmene, og man kan produsere innsikt som sjelden eller aldri oppnås når man 

bruker andre metoder. Gruppedeltakerne hjelper hverandre med å tenke og huske erfaringer, 

sjekker egne erfaringer mot andres og retter og suppleres hverandres historier, i tillegg til at 

intervjuet gir deltakerne mulighet til å poengtere det man er uenige om. Denne uenigheten 

kan føre til gode diskusjoner. Det er viktig å understreke at hensikten med gruppeintervju 

ikke er å komme til enighet, men at det er kommunikasjonsprosessene som er viktige, og det 

skiller seg fra det individuelle intervjuet ved at relasjonene er flere. Gruppeintervju har blitt 

kritisert for at deltakerne svarer ut fra det de tror er meningen de skal svare, og at de ikke tør 

utfordre gruppen. Dette kan være et problem hvis man bruker gruppeintervjuet til å måle 

holdninger, men på en annen side egner kanskje ikke gruppeintervju seg til dette. (Brandt 

1996:155-157) Fordelen med denne formen fremfor det individuelle intervjuet, er at 

deltakerne i større grad har anledning til å definere situasjonen selv, stille spørsmål til 

hverandre og ta styringen. Forskermakten reduseres, og deltakernes språk får større sjanse til 

å dominere, noe som kan føre til at forskeren kan oppdage begreper, symbol og utrykk han 

ellers ikke var kjent med. (Brandt 1996:158) I gruppeintervjuet kom dette til synet ved at 

lærerne førte en samtale seg i mellom, og at den ofte ledet inn mot intervjuguiden uten at det 

ble nødvendig å stille alle spørsmålene. På samme tid var det også tilfeller hvor de beveget 

seg noe bort fra den informasjonen ønsket, men ved å stille oppfølgingsspørsmål var det 

mulig å finne tilbake til riktig retning igjen. 

Gruppeintervjuet ble opplevd som positivt ved at det i større grad enn i enkeltintervjuene ble 

en flyt i samtalen. På samme tid førte gruppeintervjuene til at det ble vanskeligere å få med 

seg alt som ble sagt. Alle lærerne hadde mer eller mindre like oppfatninger og kommentarer, 

men ikke alle svarte på spørsmålene. Var det slik at de hadde andre meninger enn kollegaene 

som de ikke ønsket eller ville ytre overfor kollegene sine? I midlertidig var det mulig å få 

flyt i samtalen med alle involverte og registrere uttrykk fra intervjuobjektene selv fra de som 

ikke direkte svarte på hvert spørsmål. 
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5.4 Forberedelse til intervju  

I følge Kvale er første steget i forberedelsene til intervju å tematisere, her gjør man en 

begrepsmessig klargjøring og teoretisk analyse av temaet som skal undersøkes og formulerer 

spørsmålsstillinger (Kvale 2001:49). I denne fasen ble det stilt spørsmål om formålet med 

masteroppgaven og hvorfor rektor var blitt valgt som forskningsobjekt.  

5.4.1 Utvalg 

Etter at formålet med intervjuene var kartlagt, ble det tatt stilling til hvor mange 

intervjupersoner som var hensiktsmessig. Kvale mener man trenger så mange intervjuer og  

personer som er nødvendig for å finne ut det man trenger å vite. (Kvale 2001:58) Antall 

intervjupersoner avhenger også av studiens formål, og i kvalitative intervjuer  er det vanlig at 

antall intervjuobjekter er lavt heller enn høyt. Dersom antallet er for lite vil det være 

vanskelig med statistiske generaliseringer, og når det er for stort vil, det være vanskelig å 

gjennomføre grundige tolkninger av intervjuene. (Kvale 2001: 59) Funnene i 

intervjustudiene blir ofte kritisert for å ikke være generaliserbare fordi de involverer få 

personer. (Kvale 2001.59) Målet med intervjuene var ikke å generalisere, men det var ett 

ønske om å bruke dataene som kontekstualisert støtte opp mot teorien i oppgaven samt se om 

intervjuobjektene var i overensstemmelse med tidligere teorier og forskning. Kvale legger 

vekt på kompromisset mellom å ha et representativt utvalg og ressurser man har til rådighet 

(Kvale 2001:50). Vår kvalitative intervju baserer seg ikke på et representativt utvalg, fordi 

det i utgangspunktet var vanskelig å skaffe intervjuobjekter. Ønsket var å gjennomføre 

intervjuer ved tre ulike skoler og det ble sendt ut henvendelse på e-post til rektorer i 20 

videregående skoler. Valget falt på videregående skoler siden disse skolene ofte har flere 

lærere med høyere utdanningsnivå enn ungdomsskoler. Etter positivt svar fra tre rektorer, ble 

det sendt ut videre henvendelser på e-post til alle lærerne ved disse skolene og stilte 

spørsmål om de kunne tenke seg å delta som intervjuobjekt. Responsen var varierende, så 

”førstemann til mølla” – prinsippet ble brukt. 

Formålet med å intervjue lærere og rektor var for i større grad å fange opp om rektorene og 

lærerne hadde ulik oppfatning av rektorrollen. En av skolene skilte seg i midlertidig ut ved at 

rektor selv hadde plukket ut fem lærere. På denne måten kan rektor ha vært med å påvirke 

resultatene, ved å plukke ut lærere han mente var de som i størst grad fremmet skolen og 

dens ledelsesstil. Videre ble det også gjennomført gruppeintervju av lærerne ved denne 
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skolen, noe som også kunne ha vært en påvirkende faktor i informasjonen som ble samlet 

inn. 

5.5 Intervjuguiden 

Det ble valgt å stille forholdsvis mange spørsmål fordi ønsket om utfyllende svar var 

prioritert. Med mer erfaring, hadde det sannsynligvis blitt valgt færre spørsmål. 

Intervjuguiden besto av 13 spørsmål til lærerne og 14 til rektor. Begge intervjuguidene hadde 

5 bakgrunnsspørsmål som gikk på alder, utdannelsesbakgrunn, fag de underviste i og hvor 

lenge de hadde jobbet i skolen. I rektors intervjuguide ble det stilt spørsmål om rektorene 

underviste. Bakgrunnsspørsmålene ble laget for å få en innledning til intervjuet og for å vite 

noe om intervjuobjektets bakgrunn.  

5.5.1 Intervjuguid til rektorene 

Første delen av rektors intervjuguide tok for seg hvordan rektor oppfattet seg selv, og hva de 

mente var sin rolle som rektor. Formålet med dette spørsmålet var å avdekke om rektorene 

ved de tre skolene hadde ulike oppfantinger om sin rolle. Kan hvordan rektor oppfatter seg 

selv spille en vesentlig rolle ved skoleutvikling? I første delen ble det også stilt spørsmål om 

hvilke oppgaver rektor brukte mest tid på i forhold til det administrative og pedagogiske 

aspektet. I følge Wadel er det den pedagogiske ledelsen ved rektorrollen som sikrer 

fornyelse, utvikling og endring i organisasjonen. (Wadel 1989:45) På bakgrunn av dette 

kunne det være interessant å høre hva de enkelte rektorene brukte mest tid på. Videre i denne 

delen stilte ble spørsmål om hva rektorene mente var en god skole og hva som hindret en 

skole å utvikle seg omhandlet. I ettertid kan det påpekes at disse spørsmålene var noe 

omfattende og diffuse. Under intervjuet ble det gjort forsøk på å konkretisere spørsmålene.  

Neste hoveddel tok for seg samarbeid, hvordan de oppfattet samarbeidet mellom dem selv og 

lærerne og mellom lærerne. Ved å stille spørsmål om samarbeidsforholdene kan man får 

noen ledetråder i forhold til hvordan kulturen ved skolen er. Ifølge Schein må man bruke 

intervju, observasjon og andre forskningsmetoder for å kunne avdekke kulturen ved en skole. 

Man må gå bak det umiddelbare gitte og observere for å finne krefter som former kulturen. 

(Eilertsen 1989:128-130) I følge Schein vil ikke intervjuobjektene være med å avdekke 

kulturen ved en skole, likevel ble det valgt å bruke disse i et forsøk på å forstå noe av 
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kulturen i skolen, Det samme spørsmål ble senere stilt til lærerne for å se om det var ulike 

oppfatninger om samarbeid mellom rektor og lærere.  

I intervjuguiden til rektorene ble det stilt spørsmål om læreplaner, hvordan ledelsen forholdt 

seg til denne og hvordan rektorene oppfattet at lærerne forholdt seg til denne. I 

utgangspunktet ble disse spørsmålene inkludert fordi læreplanen er styrende for det som 

skjer i skolen. I ettertid ble dette kuttet bort siden temaet ble for omfattende for oppgaven. 

Siste del av intervjuguiden til rektor tok for seg endring, hvordan rektor håndterer konflikter, 

hvordan rektor sikrer at erfaringer blir samlet, bearbeidet og spredt og om skolen har 

konkrete systemer for å samle erfaringer. I følge Leithwood er ledelsen katalysatoren til å 

gjøre skolen bedre. (Leithwood 2006:59) Har man en ledelse som ikke tør ta tak i konflikter 

vil ikke man kunne utvikle skolen. Siden dette kan være en spennende innfallsvinkel til 

drøftingen om rektors rolle ble disse faktorene inkludert. 

Spørsmål som avdekket om skolen hadde en form for kvalitetssikringssystem eller 

læringssløyfe ble også omhandlet, og om dette var nødvendig dersom skolen skulle kunne 

utvikle og endre seg i en positiv retning. Avslutningsvis ble det stilt spørsmål om hvordan 

rektor følte lærerne jobbet mot å nå skolens mål og hva rektor la i det å være en god leder. I 

ettertid kan det sies at dette siste spørsmålet kunne med fordel ha vært passet tidligere i 

intervjuguiden. Det dukket automatisk opp i intervjuet med den første rektoren og ble tilføyd 

ved slutten av de resterende to intervjuene, slik at alle tre situasjonene skulle bli så like som 

mulig.  

5.5.2 Intervjuguid til lærerne 

Intervjuguiden til lærerne var tilsvarende rektors. Første delen i intervjuguiden handlet om 

rollen som lærer, hva de la i å være en god skole og hva de mente hindret utviklingen av en 

god skole.  

Neste hoveddel i intervjuet handlet om ledelsen ved skolen, hvor målet var å avdekke 

hvordan lærerne oppfattet ledelsen ved skolen. I intervjuet ble det poengtert overfor lærerne 

at det i hovedsak var rektor det ble siktet til når det ble spurt spørsmål om skolens ledelse. I 

denne delen var det samarbeidsforholdet mellom rektor og lærerne som sto sentralt, 

samarbeid mellom lærerne og om dette samarbeidet i hovedsak var formelt eller uformelt. 

Det ble også i denne delen spurt om hvordan lærerne oppfattet ledelsesstilen ved skolen.  
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Neste del handlet om læreplaner, hvordan lærerne forholdt seg til den og hvordan de mente 

skoleledelsen forholdt seg til læreplanen. Denne delen av intervjuet er ikke brukt i analysen, 

fordi spørsmålene var noe på siden av oppgavens problemstilling. 

Den siste delen i intervjuguiden tok for seg endring i skolen og besto av fem spørsmål. Disse 

var om hvordan ledelsen taklet konflikter og sikret at erfaringer ble samlet, bearbeidet og 

spredt, om skolen hadde noen konkrete systemer for samling av erfaring, hvordan lærerne 

arbeidet mot å nå skolens mål og om lærerne følte deres stemme ble hørt i 

beslutningsprosesser. Ved å stille spørsmål om konflikthåndtering var meningen å avdekke 

hvordan rektor håndterte dette. Dersom en skole skal utvikle seg er den avhengig av å løse 

konflikter som oppstår. Er hvor aktiv ledelsen er i denne prosessen vesentlig??  

Det ble stilt spørsmål til lærerne hvorvidt de visste om ledelsen hadde konkrete systemer for 

å samle erfaringer i gode kvalitetssikringssystemer. Det var også viktig å stille spørsmål 

hvorvidt lærerne jobbet mot skolens mål siden dette kan være en målestokk på hvor tydelig 

mål skolen har utarbeidet, og hvor flink rektor er til å eksplisitt uttrykke disse. Det er mulig 

dette spørsmålet ikke var formulert klart nok, for informasjonen var noe uklar og vanskelig å 

bruke i oppgaven.  

Hvorvidt lærerne følte de var medbestemmende i beslutningsprosesser var et viktig spørsmål 

i intervjuguiden siden dette i stor grad er med på å avdekke lederstilen ved skolen, om det er 

preget av samarbeid eller om det blir sett på som en mer individuell prosess som bare 

omfatter lederen. 

Formålet med å intervjue både rektor og lærere var å få et bredere bilde av skolen, og ikke 

bare rektorenes synspunkter. Videre var det også et poeng å avdekke forskjeller i måten 

rektor oppfattet sin rolle og hvordan lærerne faktisk oppfattet rektor. Kan man ved å bruke 

lærene som intervjuobjekt avdekke hva rektor gjør og ikke bare sier?  

5.5.3 Prøveintervju 

Før de reelle intervjuene startet, ble det kjørt et testintervju med en lektorstudent for å 

undersøke hvordan spørsmålene fungerte i praksis. Denne prosessen var nødvendig for å se 

hvordan intervjuguiden ville fungere i praksis, få tilbakemelding på hvordan testpersonen 

opplevde både intervjusituasjonen og spørsmålene samt om intervjuteknikken kunne 
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forbedres. I etterkant av prøveintervjuet ble det jobbet videre med intervjuguiden hvor 

spørsmål ble lagt til og forbedret.  

5.5.4 Gjennomføring av intervju 

Kvale sier at ”i intervjusituasjonen oppstår kunnskap mellom intervjuerens og den 

intervjuedes synspunkter, og et forskningsintervju er en mellommenneskelig situasjon, en 

samtale mellom to partnere om et tema av felles interesse”. (Kvale 2001:72-73) Videre er 

han opptatt av at intervjuobjektet skal komme med personlige uttalelser uten at det skal bli 

en terapeutisk samtale som man ikke klarer å håndtere. (Kvale 2001:73)  

Det første man bør gjøre i en intervjusituasjon er å gi intervjupersonene en kontekst for 

intervjuet gjennom å gi informasjon både før og etter selve intervjuet. (Kvale 2001:75) 

Intervjuene startet ved at vi som masterstudenter fortalte litt om oss, oppgaven og hva 

formålet for intervjuene var. Det ble understreket at intervjuene var anonyme og at det i 

størst grad ville sørge for å skjule identiteten til den enkelte.  

Det ble valgt å kjøre en intervjutilnærming hvor begge var tilstedet i intervjuet. Grunnen til 

dette var at det ikke var ønsket å bruke diktafon siden intervjusituasjonen da kan bli noe 

bunnen. Målet var å få mest mulig informasjon om innholdet og meninger hos 

intervjuobjektene og ikke en nøyaktig beskrivelse av samtalen ord for ord. På den andre 

siden kan intervjuobjektet også føle seg ukomfortabel med at to personer er tilstede. På 

bakgrunn av dette, holdt den som transkriberte svarene inn på dataen seg litt i bakgrunnen 

for i minst mulig grad virke forstyrrede på intervjuet. I følge Kvale er de første minuttene i et 

intervju avgjørende, og intervjupersonene ønsker gjerne å vite noe om de som intervjuer før 

de begynner å svare på spørsmål. Det er viktig å oppnå kontakt, og dette får man gjennom å 

lytte aktivt, vise interesse, forståelse og respekt for det personene sier (Kvale 2001:75). Når 

intervjuet går mot slutten kan intervjuobjektet oppleve spenning eller engstelse, fordi man 

ofte har vært åpen om personlige og emosjonelle opplevelser, og lure på intervjuets formål 

og hvordan informasjonen vil  bli benyttet. Kvale mener dette kan unngås ved at intervjueren 

oppsummerer noen av de viktigste punktene av samtalen. (Kvale 2001:75-76) Da intervjuene 

var avsluttet ble det til fordel for et åpent spørsmål valgt bort å oppsummere hovedpunktene 

fra samtalen. Dette åpne spørsmålet var av arten: ”Har du noe mer å tilføye”   



 66

5.6 Undersøkelsens kvalitet 

Kvalitative intervju får ofte følgende kritikk: ”ulike tolkere finner ulike meninger i det 

samme intervjuet, altså er ikke intervjuet noen vitenskapelig metode”. Kvale stiller seg 

kritisk mot denne kritikken, og mener den stiller  krav til objektivitet ved at bare en uttalelse 

har den riktige og objektive meningen, og tolkerens oppgave er å finne denne. (Kvale 

2001:141) I dagens intervjuforskning mener Kvale det ikke er tolkningsmangfoldet som er 

problemet, men heller mangelen på eksplisitt formulering av forskningsspørsmålene som 

stilles til teksten. Enten ved partisk eller perspektivsubjektivitet, hvor det første betyr dårlig 

og upålitelig arbeid hvor forskeren bare ser bevis som støtter sine egne meninger, og i 

perspektivsubjektivitet hvor forskere velger ulike perspektiver og stiller ulike spørsmål til 

den samme teksten, og gjennom stringent tolkningsarbeid kommer til ulike konklusjoner 

eller tolkninger (Kvale 2001:143). 

5.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet dreier seg om forskningens konsistens. (Kvale 2001:164) Et sentralt 

utgangspunkt er intervjuerens reliabilitet i forhold til ledende spørsmål når de ikke er med 

som en bevisst del av intervjuteknikken. Kvale på sin side mener det kvalitative intervjuet er 

velegnet for å anvende ledende spørsmål for å sjekke intervjuets reliabilitet, og for å 

verifisere intervjuerens tolkninger. Ledende spørsmål kan altså være med på å styrke 

reagibiliteten, ikke bare svekke den. (Kvale 2001:97) På samme tid er det ikke bare 

spørsmålene som kan virke ledende, men også intervjuerens kroppslige og verbale respons 

kan fungere som positiv og negativ forsterker på svaret som gis, og dermed påvirke svarene 

på andre spørsmål. (Kvale 2001:98) Kvale mener det avgjørende spørsmålet ikke er om 

intervjueren skal lede eller ikke, men heller hvor intervjuspørsmålene skal lede, og hvorvidt 

de vil lede i viktige retninger som gir ny, troverdig og interessant kunnskap. (Kvale 2001:98) 

Det fokusert på å lage åpne spørsmål som ikke ville virke ledende på personene intervjuet. 

Videre var det et bevisst forhold til hvordan kroppsspråket kunne påvirke intervjuet, og dette 

var noe som det ble øvde på via pilotintervjuet.  

Intervjuanalyse foretas som oftest av en forsker, og som leser har man liten innflytelse. 

Dersom man bruker flere tolkere på samme intervjuet er det mulig å oppnå en viss kontroll 

av vilkårlig og partisk subjektivitet. (Kvale 2001:136) For i større grad å sikre at 

intervjuanalysen skulle bli gyldig tolket begge intervjudataene uavhengig av hverandre, før 
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disse to tolkningene ble sammenlignet. Reliabilitet er også viktig i forhold til transkribering. 

I intervjuene ble det brukt ikke båndopptaker, men den ene skrev svarene direkte inn på en 

bærbar pc. I forkant av intervjuet var det enighet om at kun nøkkelordene skulle 

transkriberes, for i etterkant å fylle ut disse stikkordene. Ved å bruke denne formen for 

transkribering er det fare for at reliabilitet kan bli svakere, siden transkriberingen kan bli 

unøyaktig, og samtidig ikke fange opp detaljene rundt det intervjupersonene rapporterte. På 

den andre siden kan man stille seg spørsmål om detaljer er viktig i kvalitative intervjuer, der 

innholdet bør stå i fokus. 

5.6.2 Validitet 

Validitet handler om hvor sanne forskningsresultater er. (Kleven 2002:26) Det å få valide 

svar i et intervju handler om å spørre riktig. Videre består det å sikre validitet av en stadig 

avveiing og argumentering frem til en innsikt som er slående og logisk. Det er i midlertidig 

ikke nok at man selv er overbevist om resultatenes sannhet, men at logikken i argumentene 

også overbeviser andre. (Holter 1996:23) 

Kvale argumenterer for en utvidelse av validitetsbegrepet til å omfatte håndverksmessig 

kvalitet, kommunikativ validitet og pragmatisk validitet. Med håndverksmessig kvalitet 

menes forskerens dyktighet og troverdighet, og den baseres på hans tidligere forskning på 

området. Det handler om å kontrollere gjennom at forskeren har et kritisk syn på egne 

tolkninger og uttrykker eksplisitt sitt perspektiv på emnet som studeres og hva slags kontroll 

som utøves for å motvirke en selektiv forståelse og skjev tolkning. Det å validere handler om 

å stille spørsmål, og undersøkelsens innhold og formål kommer foran metoden. Validitet 

handler også om å teoretisere, og ikke bare om metode. Når man avgjør om en metode 

understreker det som er ment den skal undersøke, må man også ha en oppfating av teoretiske 

spørsmål om det undersøkte fenomenets natur. (Kvale 2001:168-170) Kommunikativ 

validitet handler om å overprøve kunnskapskrav i en dialog, og hva som er valid observasjon 

bestemmes gjennom deltakernes argumenter i en samtale. (Kvale 2001:171) 

5.6.3 Generalisering 

Generalisering handler om hvorvidt funnene er generaliserbare eller ikke. (Kvale 2001:162) 

Innenfor den kvalitative forskningen har man også blitt mer opptatt av hvorvidt 

forskningsresultatene kan overføres til å gjelde flere personer, kontekster og tidsperioder enn 

undersøkelsen omfatter. I kvalitativ forskning er det i midlertidig ikke snakk om statistisk 
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generalisering. (Kleven 2002:237) Kvale stiller spørsmålstegn til hvorfor man legger så stor 

vekt på generaliserbarhet. I postmoderne tilnærminger til samfunnsvitenskapen har man 

erstattet målet om universell generaliserbarhet til betoning av konteksualisert og heterogen 

kunnskap. (Kvale 2001:209) Målet var ikke å generalisere funnene men få et inntrykk av 

kontekstualisert fakta, og generalisering blir derfor mindre sentralt i masteroppgaven. 

5.7 Analysestrategi  

“Det å analysere består i å klassifisere, sammenligne og kombinere materiale fra intervjuene 

slik at man kan trekke ut meninger, implikasjoner og avdekke mønster og sammenhenger.” 

(Rubin & Rubin 2005:201) Kvalitativ analyse dreier seg ikke om å gi numeriske 

oppsummeringer, men på en objektiv måte avdekke variasjoner og eksaminere 

kompleksiteten, i tillegg til å reflektere over kompleksiteten i menneskelig interaksjon. 

(Rubin & Rubin 2005:202) Når man sorterer data hvor datamengden er liten kan man sortere 

data ved at man husker hva det dreier seg om, og på den måten er det mulig å finne tilbake til 

dataen som er relevant for de temaene man skriver om. Sivesind anbefaler likevel å bruke en 

form for merking av hvert tema man er interessert i, som for eksempel skrive tall- og 

bokstavkoder, bruke penner med ulike farge, eller klistre post it lapper eller flagg i ulike 

farger på sidene. (Sivesind 1996:254) Når datamengden og kategoriene øker blir 

sorteringsteknikkene mer avanserte, og målet er å plukke ut tekstbiter som er relevante for 

temaet, og se disse i sammenheng med hverandre. (Sivesind 1996:255) Siden det var mindre 

mengder datamateriale ble det valgt å sortere dataen manuelt og ikke brukte sortering ved 

hjelp av dataprogram.  

I analysen ble spørsmålene satt inn i skjema hvor det ble laget kolonner for hvert spørsmål, 

som vist under. Deretter ble hvert enkelt intervju analysert ved å trekke ut nøkkelordene og 

sette de inn i skjemaene. På denne måten fremstod en klar oversikt over informasjonen 

innhentet. 

1. Hva mener du din rolle er som rektor? 
 Skole 1 Skole 2 Skole 3 

Rektor Viktig å være ped leder 

Fokus på elevene 

Stake ut en retning 

Være utviklingsorientert 

Lærerne må kunne faget 

Formidle faget 
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Jobbe overordnet 

Tidkrevende 

Skape forståelse 

Elevevalueringer hjelper 

Personalleder 

Bli kjent med lærerne 

 

Se eleven 

Fag = god skole 

Lærerne er viktigs 

 

Figur 7: Eksempel på analyse av intervjuene gjort av rektorene i forbindelse med 

masteroppgaven 

I analyseringen er det viktig at man ikke mister relevante tekstbiter, og man må også kunne 

se tekstbitene i den opprinnelige sammenhengen, for å få holdepunkter for hvordan de skal 

fortolkes. (Sivesind 1996:255) Under hele analysen ble det gått tilbake til originalintervjuene 

dersom noe var uklart. 

5.8 Etiske betraktninger 

Etiske betraktinger er sentrale i all forskning, også i kvalitative intervjuer. Kvale legger tre 

etiske grunnregler for forskning på mennesker; samtykke, konfidensialitet og konsekvenser. 

(Kvale 2001:66) Med informert samtykke menes at intervjupersonene skal informeres om 

undersøkelsens overordnede formål, om hovedtrekkene i prosjektplanen og om ulike fordeler 

og ulemper ved å delta. Det innebærer også å informere intervjupersonen om at han kan 

trekke seg når som helst. (Kvale 2001:67) 

På samme tid legger Kvale vekt på at det kan være vanskelig å oppfylle kravene om full 

informasjon når man som følge av ny kunnskap og innsikt i prosjektet, må endre formålet og 

planen underveis. (Kvale 2001:67) Konfidensialitet i forskning betyr at man ikke skal 

offentliggjøre personlige data som kan avsløre intervjupersonens identitet. I tillegg må man 

vurdere konsekvensene av en intervjustudie med hensyn til mulig skade som kan påføres 

intervjupersonene, så vel som de forventede fordelene personene har ved å delta. (Kvale 

2001:69) Det knyttes også etiske sider som involverer forskeren som person når det gjelder 

vitenskapelig ansvar overfor profesjonen og intervjupersonene for at forskningsprosjektet 

skal produsere kunnskap av verdi og at kunnskapen er så kontrollert og verifisert som mulig. 

(Kvale 2001:70) 
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5.9 Metodekritikk 

Den kvalitative innfallsvinklingen til intervjuene ble valgt som den beste innfallsvinkelen og 

metoden for å belyse problemstillingen til masteroppgaven. På den andre siden kan det være 

nyttig å vise at ingen forskningsdesign er vanntette. Det kan alltid gjøres bedre og med en 

annen tilnærmingsmåte. Oppgavens største problem er at den har en begrenset reliabilitet 

ved at dataen fra intervjuet ble skrevet direkte inn på pc. Dette kan ha ført til at dataene fra 

intervjuet ikke ble nøyaktige nok. Videre ble det utarbeidet en intervjuguide som var for 

detaljert til at man fikk overraskende oppdagelser og momenter i intervjuene. De kvalitative 

intervjuene bygger heller ikke på et representativt utvalg, men det må legges til at det var 

vanskelig å få tak i skoler som var villige til å ta på seg oppgaven. Ellers kan det påpekes at 

antall intervjupersoner er godt, da det til sammen ble intervjuet 18 personer. Dette er likevel 

ikke nok til at funnene på noen som helst måte kan generaliseres, noe som kan forsvares med 

at dette heller ikke var formålet.  

5.10 Oppsummering 

Denne masteroppgaven er basert på teori og egne empiriske studier, og dette kapittelet har 

omhandlet de metodiske valgene og erfaringene fra bruk av teorien og empirien. I den 

teoretiske delen er betydningen av å stille seg kritisk til litteratur samt undersøke kildene 

benyttet. Utover relevant teori ble det valgt å gjøre kvalitative intervjuer ved 3 videregående 

skoler, hvor både individuelle og gruppeintervjuer ble benyttet. I dette metodekapittelet har 

disse erfaringene blitt drøftet nærmere 
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6. Presentasjon og sammenligning av skoler 

6.1 Skole 1 

Skole 1 var den største av de tre skolene og hadde den eldste skolebygningen. 

Utdannelsesnivået blant lærerne var høyt, og flertallet av lærerne hadde hovedfag, og de 

ansatte var stolte over lærerens høye faglige nivå.  

6.1.1 Oppfattelsen av rektorrollen 

Rektor mente det viktigste var å være en pedagogisk leder og fokuserte på elevene i 

klasserommet. Det å jobbe overordnet for at det skulle skje noe nedover i systemet var viktig 

for rektor 1, selv om det opplevdes som tidkrevende. Rektor fortalte at beslutninger ikke var 

en enkel prosess. ”Ting må ikke bare utvikles. Det er viktig å skape en forståelse for hvorfor 

det som blir gjort er viktig.” Det må også understrekes at rektor kun hadde vært i stillingen i 

underkant av et år, og at rektor mente denne perioden først og fremst hadde blitt brukt til å 

bli kjent med skolen og bygge opp tillit til de ansatte.  

Det var administrative oppgaver rektor mente det ble bruk mest tid på. I tillegg gikk mye av 

tiden gikk med til møter, men rektor understreket at disse møtene nettopp dreide seg om 

pedagogiske ting, så det pedagogiske aspektet var tilstede. Rektor brukte også mye tid på 

strategier for å skape endring, men understreket nødvendigheten av å ta vare på det som var 

bra ved skolen og kun utvikle det som var nødvendig. Kommunikasjon sto sentralt for 

rektor. ”Man må snakke med folk og ikke til dem, ellers vil man ikke kunne skape en 

forståelse for det man jobber med.” Innholdet i en lærende organisasjon handler om å 

involvere. ”Det er tidkrevende men viktig med strategier.” 

To av lærerne side mente rektorrollen først og fremst var administrativ, og en av disse 

oppfattet ikke rektor som en pedagogisk leder men heller som en personalansvarlig.  En av 

lærerne ved skole 1 mente at det var vanskelig å si noe om ledelsen, fordi den var så ny. 

Videre fortalte læreren at det ikke var en autoritær ledelse ved skolen, og mente at lærerne 

ved skolen var opptatt av å drøfte og være delaktig i beslutninger, og at tidligere ledelse ikke 

hadde vært så flinke til å inkludere lærerne i dette. Det virket på læreren som om den nye 

skoleledelsen jobbet aktivt med akkurat dette. 
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En annen lærer ved skole 1 oppfattet rektor som noe uklar, men hadde også forståelse for 

denne uklarheten siden norske rektorer står i en klemme mellom det de pålegges sentralt og 

det de selv ønsker å gjøre. ”Spillerommet blir lite og rektorene i den norske skolen har ofte 

få klare retningslinjer.” 

6.1.2 Skolekulturen: Samarbeidsdimensjonen 

Rektor opplevde kollegene som hyggelige, men rapportere at det ved skolen var en kultur for 

å ha det slik man alltid hadde hatt det. Lærerne var motvillig til forandring og fornyelse. Som 

ny rektor opplevdes det at det tok tid å skape tro på arbeidet en legger ned som rektor. 

Videre skulle rektor ønske det var mer åpenhet blant lærerne ved skolen. 

Fire av lærerne opplevde at det var lite samarbeid med rektor og ledelsen ved skolen. To av 

disse påpekte at personalet i lederstaben samarbeidet mer med lærerne enn hva rektor gjorde, 

og en av disse var usikker på hvor delaktig rektor var i forhold til denne prosessen. En annen 

av disse lærerne mente det var vanskelig å komme i kontakt med rektor fordi rektor ofte var i 

møter. En av disse fire lærerne understreket at rektor var ny i rollen, og at det var vanskelig å 

beskrive samarbeidet med en ny ledelse. Det ble sagt at rektor hadde vært lydhør overfor 

mye i kollegiet som gikk på tvers av de retningslinjene rektor hadde å forholde seg til. På 

den andre siden hadde det vært et problem ved skolen at ledelsen lyttet for mye til elevene 

og for lite til lærerne, men at det hadde skjedd stor forandring på dette området i den siste 

tiden 

En av lærerne oppfattet i midlertidig samarbeidet med ledelsen som godt, men mente på lik 

linje med en tidligere lærer at det var vanskelig å uttale seg om en ledelse som var så ny. 

Videre poengterte læreren at ledelsen ikke var flinke til å informere og at det var vanskelig å 

få til en god kommunikasjonsflyt, samt at mange lærere opplevde ledelsen som noe fjern fra 

deres hverdag. 

Rektor oppfattet samarbeidet mellom lærerne som godt og mente det var mye uformelt 

samarbeid tilstedet ved skolen. Det var kultur for lite styring og struktur ved 

lærersamarbeidet fra ledelsens ståsted.  Som rektor uttalte: ”Lærerne er pålagt nok arbeid 

uten at man i tillegg skal legge opp til fast og tvunget samarbeid.” 

To av lærerne mente samarbeidet var basert på lykke og fromme ved skolen. Med dette 

mente de at det var opp til gruppesammensetningen innenfor de forskjellige fagområdene 
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som avgjorde om det ble samarbeidet eller ikke. ”Noen lærere samarbeidet bra mens andre 

ikke, men det er en del samarbeid ved skolen.” 

Gjennom intervjuene kom det frem at det var en klar tendens at lærerkollegiet la vekt på  

uformelt samarbeid, og at samarbeidet mellom lærerne generelt var godt. Det ble påpekt at 

det tidligere hadde vært pålagt samarbeid fra ledelsens hold og dette hadde ført til at 

samarbeidet hadde gått noe ned fordi man fikk konsultasjoner som ikke fungerte. Lærerne 

trivdes men situasjonen slik den var blitt, og lærerne kunne nå i større grad velge hva og 

hvem man ville samarbeide med. To av lærerne påpekte at det var formelle samarbeidsforum 

gjennom seksjonsmøtene, og en lærer påpekte at det virket som om noen av de yngre lærerne 

ønsket mer formelle samarbeidsformer. Læreren opplevde at det var mye uformelt samarbeid 

og at det til tider kunne være vanskelig for nye og ikke minst uerfarne lærere og finne gode 

samarbeidsgrupper, men læreren såg på kollegiet nesten som en familie. Flere lærere 

rapporterte om god tone bland lærerne og at de kjente hverandre veldig godt. På den andre 

siden var skolen preget av at man samarbeidet lite på tvers av faggrupper.  

6.1.3 Endring og utvikling 

Rektor mente at kjennetegnet på en god skole var at en hadde elever som viste utvikling, og  

lærere som trives i jobben. 

En lærer la vekt på at elevene måtte lære, og at skolen klarte å få elevene interessert i fagene. 

Denne læreren fremhevet også betydningen av det sosiale i tillegg til det faglige, og mente at 

skolen burde skape utenomfaglige grupper hvor elevene selv kunne bidra til at elvene ved 

skolen økte sin kompetanse og læringsrate. En annen lærer understreket også dette, samt at 

skolen måtte være et sted hvor alle kunne kjenne seg trygge. ”Det er viktig å skape et 

læringsmiljø som gjør at elevene lærer mest mulig”. Samtidig understreket denne læreren 

nødvendigheten av at lærerne og kollegiet trives sammen. ”Når lærere trives vil dette lett 

smitte over på elevene”. En femte lærer mente en god skole ble skapt av lærerne siden 

lærerne har kontakten med elevene i hverdagen. De kan være nøkkelen til å skape et miljø 

som elevene trives i., og i tillegg mente læreren at en god skole måtte ha administrative 

rutiner som lærerne fulgte slik at elevene fikk et godt læringsutbytte. 

På spørsmålet angående faktorer som var med på å hindre at skolen utviklet seg mente rektor 

at det store gjennomtrekket av rektorer hadde gjorde det vanskelig for skolen å få kontinuitet 

og utvikling. Alle utskiftningene hadde ført til at skoleledelsen ikke lenger fremstod som 
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samlet. Denne utfordringen hadde ført til at lærerne var skeptiske til skoleledelsen og ofte 

motvillig til forandring. Dette hadde ført til at det var vanskelig å gjøre endringer siden 

rektor hele tiden måtte gå inn og forklare hvorfor skolen trengte de forandringene man 

ønsket å gjennomføre. Samtidig understreket rektor at det tiltross for utfordringer var 

muligheter til å få til forandringer og få gjennomslag av ideer til endringer ved skolen.   

Når det var snakk om hindringer for utvikling nevnte tre av lærerne at de ble tillagt oppgaver 

fra overordnet hold som ikke dreide seg om undervisning, som tok mye av tiden deres og var 

et hinder for at skolen kunne utvikle seg. En av disse lærerne påpekte i midlertidig at 

ledelsen ved skolen var flinke til å skjerme lærerne for noe av det som kom ovenfra. En av 

lærerne mente elevtallet ved skolen var for høyt til at man kunne gjennomføre den 

undervisningen man ønsket. To av lærene mente også at det var for mye fokus på IKT ved 

skolen, og at det føltes som om det var blitt viktigere å bruke IKT i undervisningen enn å 

lære fagstoff. To av lærene mente skolens dårlige økonomi var et hinder, og en annen lærer 

mente at skolen var for opptatt av fag og etterlyste mer utenom faglige ting. Videre påpekte 

læreren at skolens fysiske bygning og mangel på utstyr gikk ut over undervisningen. En av 

lærerne mente også det var behov for etterutdanning av lærere, men at det ikke var 

muligheter for å etterutdanne seg per i dag. Kurstilbudene som eksistere var for dårlige, og 

det var vanskelig å skaffe vikarer når man skulle på kurs. En annen lærer mente skolens 

ledelse manglet kontinuitet som gjorde det vanskelig for skolen å utvikle seg. Denne læreren 

trakk også frem faktorer som dårlige klasserom og at rektor ikke hadde tid til å komme inn i 

klasserommet. ”Dersom skolen skal utvikle seg avhenger dette av at ledelsen klarer å 

håndtere konflikter som oppstår i organisasjonen.”  

Ved snakk om konflikter fortalte rektor at det ikke var noen åpne konflikter mellom ledelsen 

og lærerne, men at det var flere elever som klagde på lærere og at man da meglet mellom 

disse partene. Dersom det skulle oppstå konflikter mente rektor at man måtte ta tak i 

problemene og ikke vente og håpe på at de gikk over av seg selv. Videre påpekte rektor at 

det var lite konflikter mellom lærerne, og ved konflikter hadde man personalansvarlig som 

grep inn via megling. Eksterne veiledere ble nevnt som muligheter skolen hadde ved 

konfliktsaker, men at dette var dyrt.  

Lærere hadde forholdsvis liten kjennskap til hvordan ledelsen håndterte personalkonflikter. 

Tre av lærerne mente det var lite konflikter mellom lærerne, og en av disse tre mente dette 

var fordi man kjente hverandre så godt at man kunne si i fra til hverandre. Videre ble det 
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trekt frem at skolen hadde flinke tillitsvalgte. En av lærerne mente det ikke var noen form for 

informasjon om forum for megling og kjente ikke til strategier ved konflikter skolen kunne 

benytte seg av, men hadde heller ikke vært vitne til større personalkonflikter og visste ikke 

hvordan det ville gått dersom det skulle komme en konflikt. 

Når det gjaldt systemer for erfaringssamling og kvalitetssikring ved skolen mente rektor at 

dette ble gjort via seksjon og fellesmøter, medarbeidersamtaler og i plenumsmøter. I disse 

møtene lyttet ledelsen til hva som bli sagt, for så å bruke disse erfaringene i senere 

sammenhenger. Dessverre hadde det vært lite kontinuitet i ledelsesstaben, og rektor uttrykte 

et ønske om at lærerne selv kunne være mer aktive innen dette området.  

Lærerne hadde liten kjennskap til hvordan skolen sikret at erfaringer som for eksempel 

lærere gjorde i sin undervisning ble samlet, bearbeidet og spredt. Tre av lærerne oppfattet 

ikke at skolen hadde noen bevist politikk på dette området. De mente erfaringer ble delt via 

uformelle samtaler, medarbeidersamtaler og samarbeid mellom lærerne, men at ledelsen ikke 

gjorde noe konkret for dette. En lærer påpekte at det var evalueringer og undersøkelser 

underveis i skoleåret, men at læreren enda ikke hadde sett noen endringer ut fra resultatene 

av disse undersøkelsene. En annen lærer mente det ikke skjedde noe konkret, og at dette var 

veldig dårlig ved skolen.  

Rektor mente skolen hadde flere konkrete systemer for samling av erfaring, både gjennom 

undersøkelser utført av kommunen og etaten. Problemet var at der var lite samarbeid mellom 

etaten og kommunen i gjennomføringen av disse og at det var gått en slags metthet. Rektor 

så det som en utfordring å skape variasjon i disse undersøkelsene.  

Rektor mente det var viktig at lærerne var delaktige i beslutningsprosesser siden lærerne var 

de som gjorde jobben i klasserommet. Lærerne mente de til dels ble og til dels ikke ble hørt 

av ledelsen i beslutningsprosessene. Det ble trekt frem at ledelsen nå jobbet med å få i gang 

diskusjoner der alle kunne bli hørt, men en lærer mente det til tider kunne bli for mye 

diskusjon og at ledelsen måtte bli flinkere til å ta beslutninger. Videre mente læreren at det 

heller var departementet som overstyrte. Ledelsen ved skolen var som et mellomledd, ble det 

sagt og hvis ledelsen til tider overstyrte var dette fordi de måtte følge de kravene som kom 

fra departementet. En lærer mente kollegiets stemme ikke ble hørt. ”Noe blir man kanskje 

hørt på, men ikke når det gjelder de viktige tingene.” Læreren etterlyste en ledelse som var 

flinkere til å lytte til lærerne.  
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6.1.4 Oppsummert om skole 1 

Som oppsummering kan man si at rektor først og fremst oppfattet seg selv som en 

pedagogisk leder, selv om det gikk mest tid til administrative oppgaver og møter. På den 

andre siden var disse møtene ofte av pedagogisk art. Kommunikasjon var viktig for rektor, 

samt det å få frem ting i felleskap slik at man kan skape en forståelse for det man jobber 

med. Flere av lærerne oppfattet i midlertidig rektor først og fremst som en administrativ og 

ikke som en pedagogisk leder.  

Flertallet av lærerne oppfattet ledelsesstilen ved skolen som uformell og ikke autoritær. Det 

ble brukt ord som lyttende om ledelsen. Samtidig opplevde flere av lærerne forholdet til 

ledelsen som vanskelig ved at det var lite samarbeid og kommunikasjon.   

Rektor mente lærersamarbeidet var godt og at det var mye uformelt samarbeid. Det var også 

lite styring og struktur på samarbeidet, fordi rektor mente lærerne var pålagt nok arbeid fra 

før uten at man i tillegg skulle tvinges til formelt samarbeid. Nesten samtlige lærere 

understreket at det var meget godt miljø blant lærerne, og at de trivdes med at det var lite 

tvunget samarbeid ved skolen. De fleste lærere mente de hadde mest uformelt samarbeid i 

løpet av skoleåret, men at det til tider var noe formelt samarbeid.  

Både lærerne og rektor mente trivsel var en nøkkelfaktor for å skape en god skole. Rektor la 

også vekt på å gi status til lærerne. Skolen var fagorientert og enkelte lærere etterlyste mer 

sosial aktivitet utover fagene.  

Rektor mente at gjennomtrekk ved ledelsen gjorde det vanskelig for skolen å få kontinuitet 

og utvikling. Lærerne mente først og fremst at ting som kom utenfra hindret skolen i å 

utvikle seg.  

Rektor mente det var lite konflikter mellom lærerne på skolen, og at det heller var 

elevkonflikter. Konflikter løste man gjennom megling, og ledelsen hadde klare rutiner på 

dette. Ingen av lærerne oppfattet at det var konflikter mellom lærerne ved skolen, men heller 

at det var mer konflikter mellom ledelsen og lærerne.  

Rektor mente ledelsen samlet, bearbeidet og spredte kunnskaper i fellesmøter og 

medarbeidersamtaler. Rektor mente også skolen hadde flere konkrete systemer for å samle 

erfaringer som evalueringer og undersøkelser utført av kommunen og etaten. Flere av 
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lærerne oppfattet ikke at skolen hadde noen bevist politikk på å sikre at erfaringer ble samlet, 

bearbeidet og spredt, og fortalte om uformelle forum for erfaringsdeling og kvalitetssikring.  

Rektor mente det ble lagt vekt på lærerne sine synspunkter ved beslutninger og de fleste 

lærerne ved skolen følte også at de ble hørt i beslutningsprosessene.   

6.2 Skole 2 

Skole 2 var en relativt ny skole og et resultat av sammenslåingen av to videregående skoler 

på 90-tallet. Skolebygningen var ny og flott men tiltross for at lokalene var utarbeidet for en 

helhetlig og god skole hverdag var det fortsatt spor etter to kulturer ved skolen 10 år senere. 

6.2.1 Oppfatning av rektorrollen 

Det viktigste for rektor ved skole 2 var å stake ut en felles retning for skolen og være 

utviklingsorientert, og mente Personaldelen var den viktigste oppgaven. ”Man må se de 

ansatte og ha tid til dem.” Rektor mente det var viktig å kjenne de ansatte og de må være 

trygge på rektor og kjenne rektor. ”Man må legge til rette for den enkelte, men samtidig kan 

man ikke stoppe opp og  bare jobbe med omsorgsdelen.” 

Videre mente rektor at god ledelse innebar at man la til rette, stilte de riktige kravene, var 

tydelig og ikke minst tok lærerne med ved beslutninger. Som rektor har man ansvar for å 

sette i gang ting og se videre. Rektor mente også at tidspresset var stort, og det ble fort til at 

man ble dratt i alle retninger. ”Man skal være der for elever, foreldre, opplæringsavdelingen 

og personalet.” Rektor uttrykte at det var en utfordring å få tid til alt dette, og mente derfor 

man som rektor måtte gi uttrykk for klare holdninger og verdier og stå for disse i det daglige. 

Utover dette stilte det politiske nivået store krav til rapporteringer og tilbakemeldinger som 

også var tidkrevende.  

Ved skole 2 hadde de en egen pedagogisk leder som rektor jobbet tett med, og den 

pedagogiske lederen hadde i hovedsak ansvar for den pedagogiske utviklingen, mens rektor 

jobbet mer med utvikling av prosjekter og utviklingsplaner. De store beslutningene ble ikke 

tatt av rektor alene, men sammen med lederteamet. Rektor trivdes med å jobbe slik i team 

selv om dette igjen var tidkrevende. ”Man ser helheten når man jobber i team. Det er viktig 

med innspill fra flere, noe som styrker skolen” To av lærerne påpekte at rektor ikke hadde 

det pedagogiske ansvaret, og mente det førte til at rektor visste lite om det som foregikk i 
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klasserommet. På den andre siden var det flere lærere som fortalte at de ikke ønsket at rektor 

skulle komme inn i undervisningen, fordi en da ville føle seg veldig overvåket. Samtidig 

mente en av disse to lærerne at rektor først og fremst hadde en administrativ rolle. 

Tre av lærerne mente ledelsesstil ved skole 2 var sosial, åpen og inkluderende. En av disse 

tre påpekte at det var forsøk på styring ved skolen, men at flere oppfattet rektorrollen som 

noe servicepreget. En annen lærer påpekte at ”ved en skole med så mye eldre lærere må 

rektor ha en sosial lederstil” 

6.2.2 Skolekulturen: Samarbeidsdimensjonen 

Rektor oppfattet samarbeidet med lærerne som godt. Rektor påpekte videre at ”det å skape 

et godt arbeidsmiljø er vanskelig, fordi det skifter fort, og det er derfor noe man må være 

observant på hele tiden.” 

Tre av lærerne oppfattet samarbeidet med rektor som godt eller middels godt. En av disse tre 

påpekte at samarbeidet med ledelsen kunne vært bedre og at det var rom for forbedring fra 

begge parter. Videre ble det sagt at det virket som om ledelsen hadde et ønske om å styre 

skolen mer konkret, men at det var missnøye blant lærerstaben når det gjaldt å bli styrt. To 

av lærerne hadde et avventende forhold til ledelsen, og en av disse stilte spørsmålstegn ved 

hvor mye kontakt lærerne trengte med rektor mens den andre læreren mente situasjonen med 

ledelsen var uklar. 

Rektor mente samarbeidet mellom lærerne var noe varierende, hvor enkelte fagseksjoner 

samarbeidet godt, andre ikke. Rektor mente videre at skolen til en viss grad var preget av en 

profesjonskamp, der noen lærere nedvurderte andres fag. Rektor var bevisst på at ingen fag, 

elever eller lærere var viktigere enn andre, men mente skolen bar noe preg av at enkelte 

lærere så på noen elevgrupper som mindre viktige, og å undervise disse ga mindre status. 

Rektor mente det var både uformelt og formelt samarbeid ved skolen, men det ble satt av tid 

til faste møter som ledelsen kalte inn til. Videre mente rektor det var vanskelig å uttale seg 

om det var mest av det formelle eller uformelle arbeidet, fordi det uformelle arbeidet var 

vanskelig å måle.  

Tre av lærerne mente det var middels bra eller godt samarbeid mellom lærerne, men at det 

var forskjeller i de ulike fagseksjonene. En av disse tre mente det var noe privatpraktisering 

ved skolen. To av lærerne var mer negative til samarbeidet, hvor den ene mente samarbeidet 
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mellom lærerne kunne vært mye bedre. Dette mente læreren hang sammen med kulturen ved 

skolen. Den andre læreren mente flere av de eldre lærerne var dårligere til å samarbeide enn 

de yngre, men at det var i ferd med å skje et generasjonsskifte ved skolen. Alle lærerne 

mente det var både uformelt og formelt samarbeid ved skole 2. To av lærerne mente det var 

mest uformelt samarbeid. En av lærene fortalte at skolen hadde formelle personalmøter en 

gang i uka, men at ”lærerne ikke hadde så mye de skulle ha sagt på disse møtene.”  En av 

lærerne mente det var en del formelt samarbeid. Tidligere hadde skolen hatt mer uformelt 

samarbeid, og denne læreren trivdes bedre med dette siden den uformelle fagdiskusjonen var 

viktig for læreren. Samtidig som læreren understreket at formelle møter også var viktig ved 

en skole. ”Ellers har ting en tendens til å skli ut.” En annen lærer mente det var lite uformelt 

samarbeid, og at det også hadde blitt mindre av det formelle samarbeidet de siste årene. 

Denne læreren mente både lærerne og ledelsen var pålagt mange arbeidsoppgaver, og at 

ledelsen og lærerne ble sittende med hver sitt arbeide atskilt fra hverandre. 

6.2.3 Endring og utvikling 

Rektor mente en forutsetning for å skape god skole var at ”lærerne får mulighet til å gi av 

seg selv”. Videre ble det påpekt at det er viktig at lærerne trives i jobben. ”Trives lærerne, 

trives elevene.” ”Elevene må trives og ha det bra for å lære, lærer de har vi en god skole.” 

Trivsel samt det å frembringe et godt miljø på arbeidsplassen var de viktigste forutseningen 

for å skape en god skole i følge rektor.  

En lærer mente at det å skape en god skole var å skape en god skolekultur (ånd) som førte til 

at menneskene i skolen ønsket å stå på. ”Man må ha en skole der folk kan det de holder på 

med.” En annen lærer mente en god skole trengte stabilitet og ikke nye utprøvinger til 

enhver tid. ”Man må vite hva man skal forholde seg til, og det må være en struktur både for 

lærere og elever.” Videre ble det sagt at ”det å skape en god skole, er å skape et trygt miljø 

der det er lov å feile.” En tredje lærer mente samarbeid var nøkkelfaktoren for å skape en 

god skole samt det å ha respekt for hverandre. Også en fjerde lærer var opptatt av at en god 

skole måtte ha klare rammer. Ifølge denne læreren var trivsel viktig, men det var ikke nok. 

”Lærere og elever kan trives på skolen uten at de har motivasjon for læring.” Den siste 

læreren som ble intervjuet la også vekt på at en god skole måtte ha et godt samarbeid mellom 

ledelse og lærere, og at lærerne burde støtte hverandre igjennom og be om hjelp når de 

trengte det. ”Det at en lærer føler at den selv gjør en god jobb i undervisningen er også 

viktig for en god skole.” 
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Rektor så ikke spesielle hindringer for å skape en god skole, men understreket at elevenes 

motivasjon for å gå på skolen var noe dårlig og at det var noe lite engasjerte lærere. Videre 

oppfattet rektor at det var en viss motstand blant lærerne mot endringer. På den andre siden 

uttrykte rektor at tålmodighet var viktig at og at rektor ikke kunne gå fortere frem enn at alle 

ble med på lasset. Rektor fortalte at det tidligere hadde blitt tatt hensyn til hva elevene ville 

gjøre og at man heller burde ha satt tydeligere krav til hva de skulle gjøre.  

Tre av lærerne mente det var en dårlig kjemi mellom lærerne og dette hindret  skolen i å 

utvikle seg. En av disse lærerne mente skolen bar preg av å ha en feilfinnerkultur. Også 

sammenslåingen på 90-tallet mellom handelsskolen og gymnaset ble nevnt. Da måtte to 

ulike kulturer samarbeide og dette samarbeidet hadde ført til en del strid. En annen lærer 

mente skolen fysiske bygning var et hinder fordi ledelsen og lærernes kontorer var atskilt. 

Samtidig mente læreren det var vanskelig å skape en god skole siden det alltid var 

forandringer fra overordnet hold. ”Ting blir forandret før det får tid til å sette seg.” Læreren 

påpekte at lærerstaben ofte så de negative sidene ved nyinnføringer ved skolen, men på den 

andre siden ble ting ofte ikke prøvd ut lenge nok til at man kunne se alle de positive sidene. 

En av lærerne mente også arbeidspresset var for stort til at man kunne tenke kreativt og 

utvikle skolen. ”Jeg  er veldig bunden og hele tiden pålagt ting fra overordnet hold.” 

Rektor fortalte at i konflikter mellom lærerne kalte man inn lærerne det gjaldt til møte. Dette 

var noe rektor gjorde fra tid til annen selv om det var tidkrevende. Rektor la vekt på at det 

ved skolen var en ”åpen dør politikk”. Videre uttalte rektor at ”lærerne sitter dessverre ofte i 

krokene med problemene de har”. Det var få direkte rutiner for konflikter ved skolen, men 

rektor fortalte at de hadde valgt å ha et personfokus hvor de ordnet opp konfliktene direkte 

med en gang. Dersom rektor opplevde konflikter prøvde rektor å gå til vedkomne. Rektor 

understreket at det var blitt gjennomført trivselsundersøkelser ved skolen, hvor man i 

etterkant hadde kalt inn grupper som hadde rapportert om mindre god trivsel. Dette var for å 

ta tak i problemene som lå til grunn for dette. Denne gjennomgangen hadde rektor oppfattet 

som nyttig, og det var i kjølevannet av dette blitt ryddet opp rundt flere forhold. Ved 

konflikter mellom lærere og elever fortalte rektor at det var konkrete rutiner ved bla 

rådgivning. Rektor understreket at det ikke var litt utarbeidet nøyaktige rutiner på 

konfliktløsning. Det var en handlingsplan på mange ting ved skolen, men det var ingen 

konkrete retningslinjer for behandling av konflikter. Rektor mente det viktigste var at man 

tok tak i problemene og ikke bare lot dem ligge.  
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To av lærerne mente det var få konflikter mellom lærerne og at hvis dette var tilfellet var 

rektor tøff og grep inn. Videre ble det påpekt at rektor var en ryddig person som skilte 

mellom person og sak. En tredje lærer mente også rektor var flink til å løse konflikter, og at 

rektor var lyttende og positiv. På den andre siden var det en lærer som mente ledelsen hadde 

liten ryggrad i håndtering av konflikter og mente det var få prosedyrer for håndtering av 

konflikter. En lærer nevnte også det læreren kalte ”skolens åpen dør politikk”, og fortalte at 

dersom det skulle oppstå en konflikt ble dette ordnet opp i raskt.   

Når det gjaldt systemer for erfaringssamling og kvalitetssikring ved skolen uttalte rektor at 

det ikke ble skrevet årsrapport hvert år, og at erfaringer ofte ble spredt gjennom uformelle 

samtaler mellom lærere. ”Lærerne utveksler erfaringer seg imellom som det blir lagde en 

database på i forhold til undervisningsopplegg, men dette er frivillig fra lærerne sin side og 

innenfor de enkelte fag.” Rektor mente man måtte være tydelig på hva en forventet, men at 

skolen ikke kunne tvinge lærere til å gjøre noe. 

To av lærerne fortalte at ved utgangen av hvert år blir det sagt at erfaringer fra skoleåret 

burde blitt samlet og skriftliggjort. En av disse lærerne mente problemet var at ved slutten av 

skoleåret var lærerstaben lite motivert til å jobbe med dette, og etter sommeren var det andre 

ting det måtte tas tak i. Videre mente læreren at ledelsen alltid var åpen for erfaringene 

lærerne gjorde seg, men at lærerne selv måtte ta mer initiativ. Skolen hadde også opprettet et 

pedagogisk forum med møter en gang i måneden hvor praktiske ting kunne bli diskutert, 

men at dette var forholdsvis nytt. Læreren påpekte også at ting som blir diskutert i 

pedagogiske forumet ble tatt videre opp med ledelsen. Den andre læreren mente problemet 

var at de eldre læreren ”kjørte samme løpet uansett.” 

Tre av lærerne var usikre eller kjente lite til om skolen hadde et kvalitetssikringssystem. En 

av disse stilte spørsmålstegn til hvor opptatt rektor var av dette. En annen av disse tre syntes 

det virket som om ledelsen ønsket å ta tak i sikring av erfaringer, men at etter for eksempel 

kursing av lærerne var det lite erfaringsdeling eller oppfølging. Tre av lærerne kjente ikke til 

at skolen hadde konkrete systemer for samling av erfaring, men to av disse viste til 

elevundersøkelser. En lærer mente det var skjedd lite konkret erfaringssamling fra ledelsens 

side, og at det som skjedde i klassen av metode eller lignende ble forbeholdt den læreren 

valgt å dele dette med. 
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Alle lærerne oppfattet at de ble hørt på i beslutningsprosesser, selv om de ikke alltid fikk det 

som de ville. En lærer understreket at den oppfattet endringsviljen større i ledelsen enn blant 

lærerne. ”Ledelsen kommer rett som det er med forslag til nye undervisningsmåter og 

samarbeid, men dette blir ofte møtt med skepsis blant de andre lærerne.” En lærer mente 

også at ledelsen hadde sin egen politikk. ”Som lærer blir man lytta til og hørt på, men man 

får ikke alltid gjennomslag.” 

6.2.4 Oppsummert om skole 2 

Rektor mente det var viktig å stake ut en retning for skolen samt og være utviklingsorientert. 

Rektor var opptatt av å være en personalleder og det var også dette det gikk mest tid til.  

Lærerne ved skolen oppfattet ledelsen ved skolen som ikke autoritær, og en lærer 

understreket at kan være problematisk med en autoritær lederstil når det ved skolen er  

mange eldre lærere. Det ble også sagt at rektor var en som kom med innspill, var lyttende, 

hadde en sosial lederstil og en utviklingsplan som var basert på ansvar og tillit. En annen 

lærer oppfattet i midlertidig ledelsen som noe fjern, og understreket at tidligere både 

underviste rektor og hadde direkte pedagogisk ansvar.  

Rektor opplevde samarbeidet med lærerne var greit, men at arbeid med arbeidsmiljø var 

vanskelig når miljøet skifter raskt. 

De fleste lærerne oppfattet samarbeidet med rektor som godt, men en av lærerne understreket 

at det kunne vært bedre, og at det var rom for begge parter til å forbedre seg. Det ble også 

rapportert av lærerne at formene hadde stivnet noe, at lærerkollegiet var noe tungt og traust. 

Lærerne hadde ulik oppfatning av hvordan samarbeidet fungerte. Samarbeidet var avhengig 

av fag og det ble også sagt at samarbeidskulturen ved skolen kunne vært bedre. Rektor mente 

det var både uformelt og formelt samarbeid, og at det var faste møter ved de ulike fagene. 

Videre understreket rektor at uformelle møter var umålbart. Lærerne på sin side mente 

fordelingen mellom uformelt og formelt samarbeid var ganske likt fordelt.  

Rektor mente trivsel var den viktigste faktor for å skape en god skole. Lærerne måtte ha 

muligheten til å gi av seg selv og trives i jobben. Et par lærere la vekt på samarbeid, både 

mellom lærere, elever og ledelse for å skape en god skole. Flere av lærerne var opptatt av å 

skape en god kultur,  en stå på vilje og god ånd, men at dette var vanskelig å få til fordi alt 



 83

forandrer seg så raskt. Det ble av et par lærere også lagt vekt på stabilitet og strukturer både 

for lærerne og elevene samt tydelige rammer.  

Rektor så ikke spesielle hindringer for å skape en god skole, men understreket at det ved 

skolen var noe dårlig motivasjon blant elevene og lite engasjerte lærere. Skolen hadde mye 

historie i veggene, og rektor opplevde en viss motstand blant lærerne mot endringer.  

Flertallet av lærerne mente kulturen ved skolen var et hinder i at skolen utviklet seg. Tre av 

lærerne mente det var dårlig kjemi og at det interne samarbeidet med lærerne var dårlig. Det 

ble nevnt at skolen hadde en viss feilfinnerkultur. Rektor la vekt på en åpen dør politikk ved 

skolen og at konflikter ble løst fra gang til gang med fokus på personen. Når det gjaldt 

konflikthåndtering mente de fleste lærerne at det var lite konflikter mellom lærerne og at 

rektor var tøff, ryddig og skilte mellom person og sak. En lærer mente i midlertidig at 

ledelsen hadde dårlig ryggrad i henhold tilkonfliktløsing. 

Ved spørsmålet om hvordan erfaringer blir samlet, bearbeidet og spredt fortalte rektor at det 

ikke ble skrevet årsrapport, og at evaluering var en ordning som hadde med klasseteam å 

gjøre. Videre ble det poengtert at lærerne utvekslet erfaringer seg i mellom som det til tider 

ble laget en database på. Lærene har lite kjennskap til sikring av erfaringer, men det ble 

nevnt at det var møter i alle fag ved slutten av året. Det ble rapportert at lærerne så lite 

forandringer og at det ofte ble kjørt samme opplegg neste år uansett. Videre fortalte lærerne 

at ledelsen alltid var åpen men at det er lite initiativ på det pedagogiske området.  

Samtlige lærere fortalte at de følte de blir lyttet til i beslutningsprosesser ved skolen. En av 

lærerne understreket også at endringsviljen var større hos ledelsen enn den var hos lærerne. 

En annen lærer understreket at lærerne ble hørt, men at de ikke alltid fikk gjennomslag for 

sine ideer.  

6.3 Skole 3 

6.3.1 Oppfattelsen av rektorrollen 

Rektor var først og fremst opptatt av å ha lærere som kunne faget og hadde evne og vilje til å 

formilde faget sitt. Det å ha evne til å se eleven var også i følge rektor viktig. Rektor uttalte 

at: ”Dersom en skole har lærere som er sterke i faget sitt vil man få en god skole uansett” 
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Videre mente rektor at sin jobb var å forsøke å legge til rette for at dette skjedde. Lærerne så 

rektor som den viktigste faktoren for å få organisasjonen til å fungere godt.  

Rektor fortalte at det ble gjort forsøk på å prioritere tiden til det pedagogiske delen ved 

rektorrollen, og at det var et ønske om å få mer tid i hverdagen til akkurat dette. Dessverre 

gikk det mye tid til det administrative, og det hadde blitt mer av det de siste årene. Det å lede 

en skole mente rektor avhengte av hvilken skole man var på, men at det viktigste var å være 

åpen, inkluderende og vite noe om kulturen. Rektor fortalte at dersom rektor hadde vært 

leder ved en annen skole hadde det muligens vært en annen ledelsesstil og tilnærmingsmåte 

fordi ledelsesstilen må tilpasses den skolen man er på.  

Den generelle tendensen ved skolen var at lærerne synes ledelsen fungerte godt, at ledelsen 

var avslappet og uformell, de var lett tilgjengelige og at rektor alltid var til stede ved skolen. 

En av lærerne påpekte at ledelsen først og fremst var administrativ, noe som ble fulgt opp av 

en annen lærer som understreket at det var lite fokus på pedagogisk ledelse ved skolen. En 

lærer stilte seg noe kritisk til ledelsen og mente ledelsen ikke alltid tok ansvar og opplevde at 

ledelsen i enkelte saker vegret seg mot å ta beslutninger, og savnet en hardere linje fra 

ledelsen til tider. 

6.3.2 Skolekulturen: Samarbeidsdimensjonen 

Rektor oppfattet samarbeidet med lærerne som godt og åpent. Ved skolen var det blant annet 

medarbeidersamtaler med alle ansatte som rektor fordelte mellom seg og inspektøren. 

Lærene virket tilfredse med samarbeidet overfor rektor og ledelsen. En lærer mente ledelsen 

ofte kom med gode initiativer og tenkte progressivt uten at de ville forandre ting for 

forandringens skyld. En annen lærer understreket at det var en god ”skoleånd” tilstede som 

ble fulgt opp av en annen lærer som også påpekte at skolen hadde gode resultater og ledelsen 

derfor ikke hadde behov for å stramme inn eller være rigid. Det ble også rapportert om en 

viss opplevd distanse mellom lærer og rektor, og flere fortalte at rektor var fraværende i 

forhold til planlegging og gjennomføring av undervisning. En lærer fortalte at skolen hadde 

en hovedlærergruppe med ukentlige møter med ledelsen, hvor lærerne hadde mulighet til å 

uttrykke sine meninger. Lærerne hadde i alt mye positivt å si om ledelsen, men en lærer 

mente at rektor var for elevvennlig og at dette skapte noe frustrasjon blant lærerne.  

Samarbeidet mellom lærerne oppfattet rektor også som åpent og godt, og mente det viktigste 

møtet i skolen var fagmøtene. Videre mente rektor at samarbeidet var mye bedre innad i 
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samme fag enn det var på tvers av fag, og at det hadde blitt lagt opp til en arbeidstidavtale 

som ikke var så stiv i formen. Rektor mente det var mest uformelt samarbeid mellom 

lærerne, men at det var vanskelig å uttale seg om. 

Alle lærerne mente det var godt samarbeid mellom lærerne, og en lærer viste til at ”det går 

ikke en dag uten at vi samarbeider med hverandre”. Videre var alle lærerne enige i at 

samarbeidet var knytt opp mot de enkelte fagdelene, og at det var lite samarbeid på tvers av 

fagene. Det kom frem avslutningsvis i intervjuet at skolen hadde et godt bibliotek og at man 

samarbeidet mye ved det. Alle lærerne mente det formelt samarbeidet hovedsakelig gikk 

gjennom de faste fagmøtene og dette var også noe lærerne rapporterte at de trivdes med. En 

lærer mente også at det uformelle og det formelle gikk mer eller mindre over i hverandre. 

Det ble sagt at forholdene ved skolen hadde blitt ryddigere etter man fikk de formelle 

møtene, og en lærer mente de hadde så mange formelle møter som lærerne selv ønsket. En 

lærer uttalte at skolen hadde satsningsgrupper på ulike fagområder. I disse gruppene satt tre 

lærere fra samme faggren og jobbet med pedagogisk utvikling, opplæring av hverandre og 

brukte kompetanse fra andre deler av skolen. På slutten av skoleåret evaluerte man 

satsningsområdene hvor disse evalueringene var utgangspunkt for videre arbeid. Mye av den 

faste tiden på skolen gikk med til nettopp slike prosjekter. For noen år tilbake hadde skolen 

brukt klassebesøk, hvor lærerne besøkte hverandre i klasserommet. Lærerne mente også at 

ledelsen hadde klare tanker om at det faglige samarbeidet var viktigst og at de fleste lærerne 

ved skolen var opptatt av fag.  

6.3.3 Endring og utvikling 

En god skole for rektor var en skole som presterte. ”Elvene må ha klare rammer, vite så 

langt det er mulig hva som forventes av dem og føle seg trygge på skolen.”  Elevene må også 

ha en tilfredsstillende og god undervisning. Rektor var opptatt av skolens tradisjon og 

fokuserte på å formidle dette videre til de nye elevene. Sammensetningen av klassene var 

også viktig slik at de ble like i forhold til karakterer, kjønn og skolebakrunn, og rektor 

presiserte at man ikke måtte glemme å finne en kontaktlærer som passer klassen. Rektor var 

opptatt av å skape trygghet og tilhørighet til skolen og ikke bare faget, eller vennene.  

Tre av lærerne påpekte at trivsel var viktig i utviklingen av en god skole, mens to av lærerne 

påpekte at samarbeid var viktig. Både et godt faglig samarbeid og samarbeid med ledelsen 

var noe lærerne var opptatt av. En lærer påpekte at det faglige var nært forbundet med 
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trivsel. To av lærerne var opptatt av at man måtte skape et miljø for læring, mens en annen 

lærer påpekte at en god skole måtte holde et høyt faglig nivå. En lærer mente en god skole 

måtte ha et variert fagtilbud, mens den siste læreren syntes tett kontakt med eleven var viktig 

På spørsmålet om skolen hadde noen konkrete hindringer for å kunne utvikle seg ble det 

svart av rektor det var en klar utvikling ved skolen og heldigvis få hindringer. Det kunne 

være mye rundskriv og administrative saker å forholde seg til, noe rektor mente var negativt. 

Rektor understreket at skolen hadde en høy gjennomsnittsalder, men oppfattet ikke at de 

eldste lærer var de som var minst fleksible i forhold til å ta i bruk nye metoder. Ellers mente 

rektor skolen hadde lite personalkonflikter og subkulturer som kunne trekke i en annen 

retning enn det ledelsen ønsket. De økonomiske rammene var alltid et hinder, men ellers så 

ikke rektor noen barrierer ved skolen slik situasjonen var per i dag.  

De fleste lærerne mente i hovedsak at de ytre rammene til viss grad hindret skolen i å utvikle 

seg, ting som ble pålagt ovenfra som ikke hadde noe med undervisning å gjøre. En lærer 

mente skolen var flink til å gi lærerne en viss lokal frihet slik at lærerne kunne tilrettelegge 

undersviningen så langt de ønsket det. Flertallet av lærerne fortalte at det ved skolen var 

pålagt elevsamtaler, men at flere lærere følte de ikke hadde tid nok til dette. Det ble heller 

ikke satt av tid til dette fra ledelsens sin side, og det var ikke fysiske rom til å gjennomføre 

elevsamtalene. 

Ved konflikter la rektor vekt på å ta opp konfliktene slik at begge parter skulle forstå 

hverandre og hvorfor konflikten hadde oppstått. Slik rektor så det, var det var viktig at ingen 

av personene i konflikten ”tapte ansikt” eller kom i et dårlig lys. Skolen hadde ingen faste 

rutiner ved konflikthåndtering, men rektor ønsket å håndtere konfliktene på en 

situasjonsbasis ut i fra hvilke personer konfliktene gjaldt.  

Lærerne opplevde lite konflikter ved skolen, men hadde noe ulik oppfatning angående 

skolens rutiner dersom det skulle oppstå konflikter. Enkelte mente skolen hadde rutiner, 

andre ikke. En lærer sa det slik: ”Vi har ikke rutiner, vi er jo en alle gode venners skole”. En 

lærer påpekte at en av rektors styrker lå akkurat i det å kunne ta tak i personalkonflikter ved 

å være mild, god til å tilrettelegge og få folk til å ordne opp på en ryddig måte. En annen 

lærer mente lærerne var flinke til å ordne opp selv i mindre konflikter. Ellers var alle lærerne 

generelt enige i at det var få eller ingen personalkonflikter ved skolen. 
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Rektor mente det å sikre at erfaringer ble samlet, bearbeidet og spredt var et viktig og 

sentralt punkt, men at skolen kunne vært bedre på dette punktet. Skolen hadde flere 

fellesmøter med lærerne hvor det ofte ble skrevet ned gode erfaringer, men rektor forventet 

at hovedlærerne holdt seg oppdatert innen sitt fagområde og formidlet dette videre ut til sine 

seksjoner. I følge rektor var skriftlige rutiner det skolen hadde minst av. I løpet av et skoleår 

hadde skolen trinnmøter om elevene som for eksempel karaktermøter. Innenfor det 

pedagogiske området var det også fagmøter, men rektor understreket at det var mindre 

kontroll på fagsamarbeidet enn det var på samarbeidet angående elevene.  

Blant lærerne var det ulik oppfatning av tiltak skolen hadde for å sikre at erfaringer ble 

samlet. Flertallet av lærerne påpekte at det var evaluering av skoleåret, og det også var 

midtveisevalueringer ved skolen. I disse evalueringen var det et større fokus på om tiltak 

som ble gjort fungerte, og dersom de ikke gjorde det hadde skolen en tilleggplan. Samme 

lærer påpekte også at det var pedagogiske forum hvor lærerne kunne ta opp ulike 

problemstillinger. Ved disse forumene ble det skrevet referat som man kunne gå tilbake til. 

Tiltross for disse referatene ble det påpekt at ikke alle satte seg inn i disse og at det burde 

utarbeides flere rutiner for å sørge for at ikke erfaringer gjort ved skolen ble borte. En lærer 

gav uttrykk for at læreren trivdes med at det var lite rapporteringer, fordi det da ble mer 

fokus på selve undervisningen. Læreren var bekymret for all byråkratiet og at rutiner for 

erfaringsinnsamling kunne virke påtvunget. Avslutningsvis var det en lærer som fortalte at 

læreren ikke hadde opplevd noen evalueringer ved skolen.  

Rektor la vekt på lærerne i viktige beslutningsprosesser, fordi rektor mente ansvar førte til 

engasjement. Alle lærerne uttrykte samstemmig at de blir hørt i beslutningsprosesser ved 

skolen, og var positiv til skolens flate organisasjonsstruktur. 

6.3.4 Oppsummert om skole 3 

Rektor prioriterte å bruke tiden til det pedagogiske aspektet ved rektorrollen, men de siste 

årene var det blitt mer administrative oppgaver. Lærerne på sin side mente ledelsen fungerte 

godt, men de oppfattet ledelsen først og fremst som administrativ. Det ble understreket av en 

lærer at det var lite fokus på det pedagogisk aspektet hos ledelsen. Videre fortalte lærerne at 

de oppfattet ledelsen som uformell, og at den ikke alltid tok ansvar.  



 88

Rektor var helt klar på at samarbeidet med lærerne var godt og åpent, og at skolen var preget 

av samhold. Videre oppfatter rektor at det var mye uformelt samarbeid mellom lærerne ved 

skolen, men at de var flinke til å holde faste formelle møter.  

Når det gjaldt samarbeidet mellom rektor og lærerne oppfatter alle lærerne det som godt og 

tillitsfulgt. En lærer fortalte at ”det er en god ’skoleånd’ ved skolen, og lite detaljstyring.” 

Alle lærerne var enige i at samarbeidet mellom lærerne var godt, og at det var mye 

samarbeid ved skolen. Lærerne i motsetning til rektor mente det var mest formelt samarbeid 

og at de er trivdes med dette.  

Rektor påpekte at en god skole var en skole som presterte, var basert på trygghet og hvor 

elevene hadde klare rammer. Samtidig som rektor mente det var viktig at elevene visste 

hvem rektor var og at rektor hadde en tydelig profil. Lærene så på trivsel som en 

nøkkelfaktor for å skape en god skole, og viktigheten av å skape et miljø for læring. Rektor 

mente skolen hadde en god utvikling, og at det er lite konflikter innad ved skolen. Selv om 

rektor mente det var få hindringer for utvikling ved skolen ble det nevnt faktorer som  IKT 

og de økonomiske rammene. Rektor var glad for at det var få personalkonflikter eller 

subkulturer ved skolen som trakk i en annen retning enn hva ledelsen ønsket. Alt i alt så 

rektor ikke de store barrierene for å utvikle skolen. ”Man finner noen veier og tar med seg 

det som er bra.” Lærerne på sin side rapporterte at de ytre rammene var et hinder for at 

skolen skulle kunne utviklet seg.   

Rektor fortalte at skolen ikke har faste rutiner for å håndtere konflikter, men la vekt på at 

ingen skulle tape ansikt dersom en konflikt skulle oppstå. Lærerne synes det var lite 

konflikter, og at lærerne ofte ordnet opp selv dersom det skulle oppstå noe.  

På spørsmålet om hvordan ledelsen sikret at erfaringer blir samlet, bearbeidet og spredt 

svarte rektor at dette er viktig, selv om dette var et punkt skolen kunne jobbe videre med. 

Rektor understreket at skolen hadde fellesmøter, men at det var lite skriftlige rutiner for å 

samle erfaringene som ble generert. Lærerne fortalte om få evalueringer, gjerne i slutten av 

skoleåret. Det var lite rapportering og etterarbeid med disse evalueringene, noe de syntes var 

bra ved tanke på merarbeid.  

Rektor mente lærerne var viktige i beslutningsprosesser, og at det var viktig å ta dem med på 

råd siden ansvar fører til engasjement. Lærerne uttrykte samstemmig i at de ble hørt i 

beslutningsprosesser ved skolen, og mente skolen hadde en flott flat struktur.  
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6.4 Sammenligning av de tre skolene 

6.4.1 Hvordan oppfattes rektorrollen av lærerne og rektor? 

Igjennom intervjuet var det et ønske både se på hvordan rektor oppfatter seg selv og sin rolle 

og hvordan lærerne oppfatter rektors rolle. Rektorene blir referert til i denne oppgaven som 

rektor 1, 2 og 3 i forhold til skolene de tilhører.  

Rektor 1 oppfatter seg først og fremst som en pedagogisk leder, og hadde fokus på elevene i 

klasserommet. Som tidligere nevnt gikk mye tid med til administrative oppgaver og møter, 

men at man i disse møtene diskuterte pedagogiske anliggende. Lærerne på denne skolen 

hadde en annen oppfanting av rollen til rektor, hvor flere av lærerne så på rektors rolle som 

administrator. Rektor 2 så seg selv først og fremst som personalleder, og det var også dette 

gjøremålet det gikk mest tid til siden mange av lærene var eldre og trengte tilrettelegging. 

Det skal sies at denne skolen hadde en egen pedagogisk leder som rektor jobbet tett sammen 

med. Også lærerne ved denne skolen oppfatter rektor som administrator og det blir nevnt at 

rektor hadde gått fra en pedagogisk lederstilling til en administrativ stilling. Rektor 3 syntes 

selv rektor brukte mest tid på den pedagogiske delen av rektorrollen, men lærerne derimot 

oppfattet rektor først og fremst som en administrator, og at det er lite fokus på pedagogisk 

ledelse ved skolen. Et interessant funn er avviket mellom hvordan rektor ser og oppfatter seg 

selv og hvordan lærerne ser på rektor. Det er tydelige fellestrekk blant rektorene, hvor to av 

rektorene mener de legger mest vekt på pedagogiske delen ved rektorrollen, en rektor er 

mest opptatt av personaldelen. 

6.4.2 Hvordan påvirker skolekulturen rektors ledelse? 

Som tidligere nevnt i gjennomgangen av intervjuguiden ble samarbeidsdimensjonen brukt 

for å avdekke kulturen ved skolen. Rektor 1 mente det var en viss kultur mot endring innad i 

skolen, og at man som ny rektor brukte mye tid på å bygge tillit til lærerne. Lærene oppfattet 

samarbeidet med rektor som noe vanskelig, og at det var lite samarbeid mellom lærerne og 

ledelsen ved skolen. Det skal i midlertidig understrekes at lærerne syns det var noe vanskelig 

å uttale seg om samarbeidet med ledelsen fordi den var relativt ny. Samarbeidet mellom 

lærerne derimot mente de var veldig godt, og at det var et bra samhold i kollegiet med mye 

uformelt samarbeid. Dette var også noe rektor sa seg enig i. Analysen avslørte at lærerne 

hadde et godt samhold og at de til viss grad sto samlet mot ledelsen. Rektor 2 opplevde 
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samarbeidet med lærerne som godt, og de fleste lærene mente samarbeidet med rektor også 

var bra. Det kom tydelig frem at begge parter mente den andre hadde et forbedringspotensial. 

Samtidig ble det sagt at ledelsen hadde et ønske og en rett til å styre men at alle lærerne ikke 

var like begeistret for dette. Samarbeidet mellom lærerne opplevde rektor som blandet, og at 

det var en viss profesjonskamp ved skolen hvor noen lærere nedvurderte andres fag. Blant 

lærerne var det delte meninger om hvor godt samarbeidet ved skolen var. Flere mente det var 

greit, men et par lærere rapporterte at det kunne vært bedre, noe som hang sammen med 

kulturen ved skolen. Ved skole 3 ble samarbeidet rapportert som godt, og rektor mente at 

samarbeidet med lærerne var både åpent og bra. Også lærerne mente samarbeidet med rektor 

var fint og tillitsfulgt. Rektor fortalte at det var mye uformelt samarbeid mellom lærerne, 

men lærerne selv mente at det var mye formelt samarbeid og at de trives med dette. Det er 

spennende her å se at lærerne og rektor ved skole 3 ikke har den samme oppfattningen av 

samarbeidet og hvordan dette bør foregår sammenlignet med de andre skolene. 

Ved skole 1 oppleves samarbeidet mellom rektor og lærerne som noe vanskelig, men at 

samarbeidet mellom lærerne var bra. Både rektor og lærerne mente det var mye uformelt 

samarbeid ved skolen og dette var noe både rektor og lærerne ønsket. Rektor fortalte at 

”Lærerne er pålagt nok oppgaver uten at man også skal pålegge mer konkret samarbeid.” 

Ved skole 2 oppfatter både rektor og lærerne samarbeidet ved skolen som noe godt. Til 

sammenligning med skole 1 ble det rapportert at samarbeidet mellom lærerne var både 

positivt og negativt, men flere viste til at det dessverre var noe dårlig samarbeidskultur og 

privatpraktisering ved skolen. I forhold til skole 1 var det en tydeligere balansegang mellom 

formelt og uformelt samarbeid, men at det var en kultur for noe mer uformelt samarbeid. 

Ved skole 3 opplevdes samarbeidet til forskjell fra de tidligere skolene som meget godt, og 

samarbeidet karakterisertes som åpent. Skolen skilte seg ut fra de to andre skolene ved at de 

brukte mye formelt samarbeid og lærerne rapporterte at de trives med dette. Det var altså en 

grunnleggende forskjell i oppfatningen av samarbeid mellom skole 1 og 3. Skole 1 hadde 

forholdsvis mye uformelt samarbeid og mente det er bra. Det ble fortalt at det tidligere hadde 

vært pålagt formelle møter fra ledelsen som hadde ført til at samarbeidet gikk ned. Flere 

uttrykte glede over at den relative nye ledelsen ikke ønsket å påføre lærerne flere 

obligatoriske aktiviteter. Til forandring kunne det tolkes dit hen at den motsatte tendensen 

var normalen ved Skole 3, hvor lærerne fortalte at samarbeidet ble ryddigere og klarere når 

det var satt i rammer og var formelt. Det er interessant å se disse to tendensene så klart. 
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Hvordan kan to, i utgangspunktet like, skoler utvikle så forskjellig samarbeidskultur? 

Hvilken samarbeidskultur er best? 

Det er ulike praksiser ved de ulike skolene, men også ulike meninger om hvilke 

samarbeidsforhold som fungerer best. Skole 1 og 2 er i overensstemmelse med seg selv 

gjennom hva de mener fungerer best og hvordan de gjør det.  

Dersom man bruker samarbeidsdimensjonen for å si noe om skolekulturen er det tydelig at 

den er varierende fra de ulike skolene. Ved skole 1 er den god mellom lærerne, men at det er 

et sterkt kollegium som har en annen oppfattelse av rektor sine oppgaver i forhold til 

hvordan rektor oppfatter seg selv. At der er en viss konflikt mellom ledelsen og læreren ved 

skolen. Ved skole 2 virker miljøet mellom lærerne som varierende, men at samarbeidet med 

ledelsen er bedre ved denne skolen. Skole 3 viser et godt miljø både mellom rektor og 

mellom lærerne, at hele skolen har en god miljø og er preget av samarbeid.  

6.4.3 Endring og utvikling. Hva gjør rektorene for å utvikle skolen? 

Både rektor og lærerne var opptatt av at elevene måtte lære å utvikle seg for å skape en god 

skole. Ved skole 2 mente rektor at ved en god skole var trivsel den viktigste faktoren. 

Lærerne ved skole 2 la vekt på samarbeid, både mellom lærere, elever og ledelse for å skape 

en god skole. De la også vekt på stabilitet og struktur og skolekulturen. En god skole for 

rektor 3 var en skole hvor elevene presterer, er trygge og har klare rammer. Lærerne på sin 

side la vekt på trivsel og skape et miljø for læring når det gjaldt å utvikle en god skole.  

Det er altså mange faktorer som kommer frem og overraskende nok kan det ikke rapporteres 

om et likt mønster mellom skolene. Det som i midlertidig er interessant er at det bare ved en 

skole blir nevnt av lærerne ledelsens betydning for å skape en god skole.  

I forhold til hindringer mente rektor 1 at gjennomtrekk ved ledelsen var det største hinderet 

for at skolen kunne utvikle seg, mens lærerne på sin side mente overordnede forhold bidro til 

at skolen ikke utviklet seg. Ved skole 2 var både rektor og lærere enige i at det først og 

fremst var skolekulturen som la føringer på at skolen utviklet seg eller ikke. Rektor ved skole 

3 opplevde ikke spesielle hindringer i at skolen skulle kunne utvikle seg, men nevnte 

faktorer som IKT og de økonomiske betingelsene. Også lærerne ved denne skolen var 

opptatt av hindringer som kom fra overordnet hold. 
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Tidligere i analysen har det blitt drøftet hvordan rektor oppfatter seg selv, og alle rektorene 

så først og fremst på seg selv som pedagogiske ledere og personalleder. Tiltross for dette 

understreket de at det var mye administrativt arbeid og at de prøvde å prioritere tid til det 

pedagogiske aspektet ved rektorrollen. Alt dette har med hvordan rektor ser seg selv, men 

hva det er rektor direkte gjør i rollen sin.  

Innenfor endring og utvikling har det blitt omhandlet flere viktige tema. Det første er når det 

oppstår konflikter mellom lærere og ledelse, og hvordan dette blir håndtert. Både rektor og 

lærere ved skole 1 mente det var lite konflikter mellom lærerne, og rektor sa at det var faste 

rutiner hvis konflikter oppstod. Lærerne på sin side kjente ikke til om skolen hadde rutiner 

på å håndtere konflikter. De mente også at det var mer konflikter mellom ledelse og lærerne 

enn mellom lærerne. Ved skole 2 hadde ikke rektor faste rutiner dersom det oppstod 

konflikter mellom lærerne men at man løste disse direkte hvis de oppstod. De fleste lærene 

mente rektor var flink til å håndtere konflikter, men det ble også påpekt av en lærer at rektor 

til tider hadde liten ryggrad. Heller ikke skole 3 hadde faste rutiner dersom det skulle oppstå 

konflikter. Rektor var opptatt av at ingen skulle tape ansikt dersom det skulle oppstå en 

konflikt. Lærerne mente det var lite konflikter og at rektor var flink til å rydde opp i disse. 

Lærerne nevnte også at de selv ryddet opp ved mindre konflikter. Det var bare skole 1 som 

hadde faste rutiner på konflikthåndtering, men problemet var at lærerne ikke kjente til disse. 

På de to andre skolene ble konfliktene løst når de oppstod. Det virket som det var generelt 

lite konflikter på alle skolene, og der det var konflikter var det heller snakk om konflikter 

mellom ledelsen og lærerne.  

Rektor ved skole 1 mente ledelsen samlet, bearbeidet og spredte kunnskaper i fellesmøter og 

medarbeidersamtaler. Det at man hadde flere konkrete systemer for å samle erfaringer som 

evalueringer og undersøkelser utført av kommunen og etaten. Lærerne på sin side rapporterte 

at det var liten kjennskap til dette, men mente skolen hadde flere uformelle samtaler, 

medarbeidersamtaler og undersøkelser i skoleåret. Rektor ved skole 2 fortalte at man ikke 

skrev årsrapport eller lignende, men at evaluering var en ordning som gikk på klasseteam. 

Rektor mente det var opp til lærerne som utvekslet erfaringer som det kunne lages databaser 

på. Lærerne på sin side hadde liten kjennskap til kvalitetssikring, men det ble nevnt at man 

hadde møter på slutten av året. Dessverre ble det sagt at lærerne så lite til tiltak og forslag til 

endringer. Rektor ved skole 3 mente at det å sikre at erfaringer ble samlet og spredt var 

veldig viktig, og dette var noe skolen kunne bli mye bedre på. Skolen hadde flere 

fellesmøter, men at der var det få skriftlige rutiner for å samle erfaringene. Lærerne på sin 
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side mener ledelsen gjorde gode evalueringer i slutten av skoleåret og at det heldigvis var få 

rapporteringer. 

Det er spennende å merke seg at det er varierende rutiner for å sikre erfaringer som blir gjort. 

Det var bare ved skole 1 at rektor mente de hadde rutiner, men lærerne ved skolen kjente 

ikke til disse. Rektor ved skole 3 var opptatt av at man kunne bli bedre på dette, men det 

virket som lærerne var fornøyde med at det ikke var så mange tiltak for kvalitetssikring.  

Beslutningsprosesser er viktige, og det er her det blir gjort valg om å endre og utvikle 

forhold ved skolen. Spørsmålet om hvorvidt lærerne ble hørt i beslutningsprosessene ble 

spurt i intervjuene akkurat ved tanke på om rektor tar lærerne med i dette arbeidet. Ved skole 

1 var rektor opptatt av lærernes synspunkter i beslutninger, og de fleste lærerne følte de ble 

hørt i beslutningsprosesser. En lærer derimot mente flere av lærerne følte de ikke ble hørt i 

beslutningsprosessene. Ved skole 2 følte i midlertidig alle lærerne at de ble tatt med i 

beslutningsprosesser. Også ved skole 3 fortalte lærerne at alle ble hørt. Rektor ved denne 

skolen mente det var viktig å ta lærerne med på råd fordi dette skapte et bedre engasjement 

ved skolen. 

Alle rektorene var opptatt av lærerne i beslutningsprosesser. Ved skole 1 ser man tendensen 

til at lærerne ikke opplever de blir tatt med i beslutningsprosesser tiltross for at rektor mener 

dette er viktig. Funnene er mange, men er det mulig å finne noen holdepunkter som går 

igjen. 

6.4.4 Finnes det generelle tendenser i casene 

Det største fellestrekket i de tre skolene er i forhold til hvordan rektor oppfatter seg selv, som 

en pedagogisk leder. Et flertall av alle lærerne, sett under et, opplevde rektor som en 

administrativ leder heller enn en pedagogisk leder. Videre opplevde alle lærerne stort sett at 

rektorene har en åpen og ikke autoritær ledelsesstil.  

To av skolene har et godt samarbeid mellom lærerne, og en av skolene har et mer varierende 

samarbeid. Ved to av skolene mente man at det var mest uformelt samarbeid og at denne 

samarbeidsformen er den beste. En av skolene derimot fortalte lærerne at det var mest 

formelt samarbeid, og at dette er den beste måten å samarbeide på.  

Når det gjaldt faktorer som hindret at skolen utviklet seg var rektorene først og fremst 

opptatt av indre forhold ved skolen. To av rektorene mente kulturen ved skolen kunne gjøre 
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endringer vanskelig. De aller fleste lærere så på faktorer fra overordnet hold som det største 

hindringen for at skolen utviklet seg.  

Alle rektorene mener lærerne er viktige i beslutningsprosesser 

 



 95

7. Drøfting 

7.1 Hvilke innfallsvinkel bør benyttes for å gjøre en skole til 

en lærende organisasjon? 

Denne oppgaven tar for seg spørsmålet om hvilken rolle rektor spiller i å skape en lærende 

organisasjon. Med dette som utgangspunkt kan det være interessant å gå nærmere inn i 

begrepet lærende organisasjon og hvilken innfallsvinkel som bør benyttets. Tidligere i 

oppgaven har prinsippet blitt presentert ut fra politiske visjoner og teoretiske teorier, men er 

slike teorier og visjoner nok? En lærende organisasjon baserer seg på byggesteiner som 

læring, utvikling og kvalitet, men hva skal til får å oppnå dette? Kan man i hele tatt si at det 

er mulig å skape en lærende organisasjon? Prinsippet om å skape en organisasjon som lærer 

og utvikler seg er mye brukt i næringslivet, men det er interessant å se hvordan dette 

prinsippet kan brukes i skolen. Et av skolens produkter er akkurat dette med læring, og på 

bakgrunn av dette kan det derfor være interessant å se hvordan prinsippet om en lærende og 

utviklende organisasjon fungerer i en organisasjon som distribuerer dette i seg selv. Kan man 

når man jobber daglig med undervisning unngå å lære selv? På den ene siden kan all læring, 

som nevnt tidligere, hevdes å være toveis. Den som lærer fra seg vil nødvendigvis lære noe 

tilbake i prosessen ved å lære bort. På den andre siden kan læringssituasjonen bli 

rutinepreget, og det er da nærliggende å spørre om man da har en organisasjon som lærer og 

utvikler seg eller en organisasjon som reproduserer seg selv. Uavhengig av hvilken 

innfallsvinkel som benyttes ved det å skape en lærende organisasjon, er det viktig å 

lokalisere disse områdene som kan oppfattes som statiske. Det er et poeng at ikke alt ved en 

organisasjon trenger å forandres for å skape en lærende organisasjon, men prosessen ved 

bevisstgjøring, forsterkning av velfungerende tiltak og forandring ved behov er sentralt. 

Hvordan skal man best gjøre dette? Hvem skal sørge for å skape en lærende organisasjon og 

hvilke innfallsvinkel vil være den beste? Det kan være naturlig for mange å tenke at en leder 

vil kunne ha denne jobben som utvikler eller ”endringsagent”, men trenger dette å være 

tilfellet? Hvis en lærende organisasjon består av å bevisstgjøre og å tenke igjennom 

organisasjonen slik den er, må det da gjøres av en leder? Kan ikke hvem som helst i en 

organisasjon gjøre denne jobben? Schein uttaler at man må gå bak det som er det uttalte 

verdisynet og observerte for å finne kreftene som former organisasjonskulturer. (Eilertsen 
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1989: 128-130) Med dette utgangspunktet er det vanskelig å argumentere for at alle i en 

organisasjon kan være endringsagenter. Klarer man selv å se den organisasjonen man jobber 

i? På den andre siden er det vanskelig å argumentere i mot at de menneskene som bruker en 

tredel av livet sitt i en organisasjon ikke vil kunne uttale seg godt om sin egen organisasjon. 

Kan medlemmene av en organisasjon bli blind på sin egen organisasjonskultur, og vil det 

være hensiktsmessig å søke råd hos en ekstern ekspert uten bestemte oppfattelser av 

organisasjonskulturen? Det kan på sin side også argumenteres for at alle vil bli farget av et 

inntrykk selv om man kommer som en ekstern person til en organisasjon. Erfaringer vil følge 

oss som et filter og det kan med dette som utgangspunkt bli vanskelig å komme frem til om 

det er viktig med intern eller ekstern innfallsvinkel for å skape en lærende organisasjon. Det 

er flere spørsmål enn svar, så en innfallsvinkel kan være å sette seg en tese om at lederen, 

eller rektor i dette tilfellet, kan være den rette personen for å skape en lærende organisasjon. 

På denne måten kan rektor gripe inn og gjøre de endringene som er nødvendig til en hver tid 

for at skolen skal utvikle seg. Disse tankene er i tråd med Argyris & Schöns sine teorier. 

Nonaka & Takeuchi kritisere disse teoriene om dobbelkrefts læring ved å nevne at denne 

teorien legger for stor vekt på en ekstern person til å styre prosessene. Hvordan skal en leder 

vite når og hvordan lederen skal kunne gripe inn for å gjøre de nødvendige tiltakene? 

Arbeidet med å skape en lærende organisasjon er komplekst og det er helt klart at innsikt i 

organisasjonen og en mulighet til å distansere seg vil være en fordel. Hvis man beveger seg 

tilbake til skolen som organisasjon vil da rektor som daglig leder bli aktuell som en 

endringsagent? Rektor har denne innsikten i egen organisasjon samtidig som rektor har en 

avstand til sine medarbeidere som leder, men er dette nok? Hvis man for drøftingens trekker 

opp tråden om at rektor kan fungere som endringsagent ved sin skole og basere seg på denne 

tesen, hvordan bør rektor da angripe en slik prosess? Bør rektor fokusere på gruppen av 

medarbeiderne i organisasjonen eller det enkelte individet? Hvis man tar utgangspunkt i at 

rektor har en avgjørende rolle i å gjøre en skole til en lærende organisasjon vil dette arbeidet 

avhenge av rektor syn på seg selv og sine medarbeidere. Mener rektor at læring og utvikling 

er en sosial prosess eller en prosess som starter på individnivå. Dette vil være utslagsgivende 

for rektors innfallsvinkel til å starte arbeidet med å utvikle skolen og videre tiltak. Rektors 

innfallsvinkel vil også kanskje påvirke skolekulturen og læringskulturen ved skolen. Er det 

virkelig så enkelt? Er det opp til rektor og rektors holdning om en skole blir en lærende skole 

eller ikke? La oss si at rektor mener all læring må skje i individet og satser på utvikling av 

den enkelte lærer med kursing og veiledning. Vil dette føre til en lærende organisasjon? Hva 
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om lærerne mener samspill er nøkkelen til suksess? Med dette utgangspunktet vil ikke 

rektors rolle eller innfallsvinkel som leder være en avgjørende faktor for om skolen blir en 

lærende organisasjon eller ikke. Er samspillet rektor og lærer avgjørende? I undersøkelsene 

som ble gjort ved de tre videregående skolene viste funnene at det var svært ulike kulturer 

ved tanke på kommunikasjon og fokusområder. Ved skole 1 uttalte rektor eksplisitt at 

kommunikasjon var viktig men at det var vanskelig å samarbeide med lærerne. Lærerne på 

sin side mente at det var lite kommunikasjon mellom lærerne og rektor, men at lærerne seg i 

mellom hadde et godt samarbeidsmiljø. Det er tydelig at denne skolen samarbeider og det 

rapporteres om mye uformelt samarbeid. Dette er en skole som har ressursene i lærergruppa 

men er dette nok til å skape en lærende skole? Må ikke samarbeidet mellom rektor og 

lærerne være til stedet for at dette skal skje? Ved skole 2 var samarbeidet til tider godt 

mellom rektor og lærerne men her var det tydelig en splitt lærerne seg i mellom. Klarer 

rektor å utvikle en skole mot en lærende skole når lærerne har konflikter med hverandre? Det 

rapporteres om store skiller etter en sammenslåing noe som flere år senere sitter igjen i 

veggene. Ved skole 3 fungerte samarbeidet godt og det ble rapportert om en god 

kommunikasjonsflyt mellom hovedlærere og rektor. Kan det her, på bakgrunn av argumenter 

om viktigheten av samspillet mellom rektor og lærere, si at skole 3 har de forutsetninger som 

skal til for å bli en lærende organisasjon? Ved skole 1 hadde det vært stor utskiftning blant 

rektorer og rektoren som var tilsatt hadde kun i en kort periode vært tilsatt som rektor. Til 

sammenligning hadde rektor ved skole 3 vært tilsatt som rektor ved skolen i en årrekke. Ut 

fra dette er det spennende å spørre seg om samspillet mellom rektor og lærer avhenger av 

forholdene rundt tilsetning, og derfor ikke er avgjørende i forhold til om en skole er lærene 

eller ikke. Er rektors rolle og holdninger avgjørende, og kan en skole bli en lærende 

organisasjon selv om rektor ikke er tilstede som en administrator og pedagogisk veileder? 

7.2 Hvilken bakgrunn bør rektor ha, og hva er rektors rolle i 

skolen? 

Hva er de formelle kravene til rektor, hvordan og hvorfor har rektorrollen endret seg? Hvem 

er egentlig rektor i en organisasjon og bør rektor være en pågangsdriver som er ansvarlig for 

utviklingen eller bare være en administrator? Utover disse betraktningene, hva sier loven 

egentlig om  rektorrollen, og hvilken kompetanse og kunnskap mener loven rektor bør ha? 

Hva er rektors rolle i dagens skolebilde, og hvilke lover og retningslinjer ligger til grunn for 
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rektorrollen. Som tidligere nevnt sier opplæringsloven § 9-1 at rektor må ha pedagogisk 

kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Denne lovbeskrivelsen er noe vag og hva som 

blir lagt i pedagogisk kompetanse kan fort bli en skjønnsvurdering. Tidligere ble det stilt 

krav til at rektorene hadde lærerutdanning, noe man kan se ringvirkninger av i dagens skole, 

siden de fleste norske rektorer er lærere i utgangspunktet. Hvor viktig er det at en rektor har 

lærerutdanning, og er det i det hele tatt en fordel ? 

7.2.1 Hvilke fordeler og ulemper er gjeldende når rektor har 
bakgrunn som lærer?  

Hallerström mener, på bakgrunn av sin avhandling om rektors normer, at de fleste rektorenes 

verdier pedagogiske ideer og erfaringer fra tiden som lærer er viktige drivkrefter for å drive 

pedagogisk utvikling. Forskeren Söderstrøm på sin side mener ledelse må oppfattes som et 

eget yrke hvor rektor må tilegne seg nye kunnskaper. Hallerström og Söderstrøm har altså to 

ulike grunnsyn når det kommer til lederrollen, og på bakgrunn av disse oppfatningene kan 

man stille spørsmål ved om rektor bør ha bakgrunn som lærer eller ikke. På den ene siden 

har en rektor med lærerbakgrunn større kjennskap til skolen som virksomhet, men dette er 

ikke ensbestemmende med at han eller hun vil bli en god rektor. Som Söderstrøm sier må 

man betrakte ledelse som et eget yrke og ta avstand fra lærerrollen. Vil det også bety at 

erfaringene fra læreryrket ikke vil ha betydning når man er rektor, siden rektorrollen er så 

ulik det å være lærer? Dette vil ikke være tilfelle i følge Hallerström som viser til at de fleste 

rektorene pedagogiske ideer og erfaringer fra tiden som lærer var viktige drivkrefter for å 

drive pedagogisk utvikling. Om rektor bør ha erfaring fra læreryrket blir et spørsmål om syn 

på ledelse, om ledelse er en generell egenskap eller om man trenger kunnskap om sektoren 

man er leder for. Dataene fra intervjuene gjennomført viste at  alle rektorene hadde bakgrunn 

som lærere og lang fartstid innenfor skoleverket. Rektor 3 mente også det var viktig at 

rektorer hadde erfaringer fra læreryrket for å få en faktisk forståelse for læreryrke. ”Dersom 

man skal jobbe i riktig retning som rektor må man forstå lærerrollen.” Det kan hevdes at 

læreryrket gir kunnskap om skolen som organisasjon, selv om denne kunnskapen man 

tilegner seg som lærer muligens ikke er direkte overførbar til det å være rektor. Har rektorer 

som er tidligere lærer en større interesse for skolen som organisasjon enn rektorer fra andre 

yrkesretninger? Gjennom intervjuene var det tydelig at lærerne hadde sterke meninger om 

styring av sin skole, og mange meninger om hvordan de kunne gjøre skolen bedre. De hadde 

erfaringer fra klasserommet, og opplevelser av hva som hindret dem i å gjøre en god jobb. 

Dersom man tar dette med seg videre inn i en rolle som leder vil det være nærliggende å 
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trekke slutningen om at en rektor med lærerbakgrunn i større grad har mulighet for å forstå 

lærerens rolle som igjen kan lette kommunikasjonen mellom leder og lærer. På den andre 

siden kan en rektor raskt bli sett på som en kollega og del av lærerkollegiet fremfor en leder 

av lærerkollegiet. Dette påpeker Söderstrøm og hevder at dette er et utbredt problem blant 

rektorer i dag. Berg mener også at Lærere kan oppfatte rektor som en del av lærerkollegiet, 

noe som fører til forventninger om at rektor skal opptre med den lojaliteten som knytter 

lærerprofesjonene sammen (Berg 1995:188). Dataen fra intervjuene viser at det ble påpekt 

av lærere at rektor av og til var veldig kollegavennlig og minglet med personalet. På den 

andre side kan man stille spørsmålstegn om det å ha en uformell og god tone også er positivt, 

og at dette er med på å bedre relasjonen mellom rektor og lærere, som fører til bedre 

samarbeid som kan gjøre det lettere å utføre endringer og utviklingsplaner.  

 Selv om en rektor har bakgrunn som lærer kan man stille spørsmålstegn til om denne 

erfaringen alene ruster til å møte rollen som rektor. Hvilke andre kunnskaper og 

kompetanseområder bør en rektor ha, og finnes det andre kunnskap og kompetanseområder 

som er viktigere å ha med seg inn i en rektorrolle enn bare det å ha bakgrunn som lærer? 

Berg mener at en skoleleder i dagens desentraliserte skolesystem må ha kunnskaper om 

juridiske forhold ved skolen, offentlig forvaltning og administrasjonsteknikk for å fungere 

som skoleledere. (Berg 1995:189) Er det nok å ha kunnskap om den pedagogiske delen av 

rektorrollen for å fungere som leder i en skolesituasjon? En lærer har god kunnskap om 

undervisning og pedagogikk, men hva med kompetanse innenfor juridiske forhold og 

administrasjonsteknikk. Finnes det en rektor som har både pedagogisk utdannelse og formell 

kompetanse innen lov og forvaltning? Er det slik at man må velge mellom hva man skal 

legge mest vekt på, pedagogisk bakgrunn eller annen bakgrunn? Stortingsmelding 31 (2007-

2008) peker på at rektorene, som gruppe, inntil nylig ikke har hatt en formell 
lederkompetanse. Skolelederundersøkelsen fra 2005 viser at 18,5 prosent av respondentene i 

undersøkelsen hadde 60 studiepoeng i administrasjon og ledelse mens 23,5 prosent hadde 

mellom 30 og 59 studiepoeng. Nesten 40 prosent hadde ingen lederutdanning. (St. meld 31 

(2007-2008):48) Disse tallene viser at det er tydelig at de pedagogiske kvalitetene blir lagt til 

grunn ved ansettelse av rektorer, men hvordan samstemmer ansettelsesforholdene med 

tanken om den lærende organisasjon? Hvis rektor spiller en rolle i å skape en lærende 

organisasjon, hvilke kvaliteter og innfallsvinkler vil da være best i en slik prosess? Har 

utdannelse noe å si idet hele tatt? Utdannelse trenger ikke være alt. Samspill i organisasjonen 
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og erfaringer lederen gjør skal ikke undervurderes, og kan ikke erfaringer spille en like 

viktig rolle som den formelle utdannelsen rektor har?  

7.2.2 Hvordan er rektorrollen i dag i forhold til tidligere?  

Rektorrollen har endret seg de siste årene, men hvorfor og hvordan har den endret seg, og er 

rektor i dag rustet til å møte den nye rollen? I grove trekk handler endringen av rektorrollen 

en dreining fra å fokusere på det administrative til det pedagogiske. Hvorfor skjer denne 

endringen i fokusområde, er det samfunnet som etterspør det eller er det skolen i seg selv? 

Forhold som at endring og utvikling skjer raskere nå enn tidligere, kan gjøre at man må 

fokusere mer på det pedagogiske, og i følge Wadel er det innenfor den pedagogiske ledelsen 

at man vil endre og utvikle skolen. Som tidligere nevnt rapporterte rektorene at de opplevde 

det gikk mest tid til den administrative biten, og en rektor nevnte også at det hadde blitt mer 

administrativt de siste årene. Dersom denne rektorens uttalelse gir et bilde på hvordan det 

generelt er i dagens skole, vil det si at rektorer i dagens skole ikke har utviklet seg i retning 

av en moderne rolle, og har man lagt vekk på det pedagogiske fra overordnet hold uten å 

tenke gjennom kapasiteten til rektorene ved de enkelte skolene, eller forventes det at de 

enkelte rektorene må bli flinkere til å prioritere og delegere oppgaver innad i skolen? I 

Lotsberg undersøkelse om premissene for den nye rektorrollen var til stede trakk de 

slutninger om at dagens skole var lite orientert mot eksterne partnere og oppgaver rettet utad 

mot omgivelsene og samfunnet, og dette er faktorer de mener er de som karakteriserer den 

nye rektorrollen. 

De kvalitative intervjuene hadde ingen spørsmål som  knyttet seg direkte mot hvordan 

rektorene og lærerne opplevde at rektor rollen hadde endret seg,  men intervjudataene gir 

likevel noe informasjon om dette at det bla ble sagt at rektor var vanskelig å forhold seg til 

siden rektor var mye borte i møtevirksomhet utenfor skolen, men trenger dette være 

negativt? Er det ikke heller en indikasjon på at rektor ved skolen bruker mye tid på instanser 

utenfor skolen, noe bla Lotsberg mener er viktig i den nye rektorrollen for å endre og utvikle 

skolen. Det kommer også frem av intervjudataen at en annen lærer påpeker at rektor hadde 

vært lydhør overfor kollegiet på et par ting som gikk på tvers av de retningslinjene rektor 

hadde å forholde seg til. I følge Torod Strand har entreprenører et aktivt forhold til 

omverden, tar risikoer og ulike grep som ikke nødvendigvis samsvarer med organisasjonenes 

premisser (Strand 2004:502). Å foreta en beslutning som til en viss grad går på tvers av de 

retningslinjer en rektor har å forholde seg til kan være et tegn på nettopp Strands beskrivelse 
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av entreprenørskap, og i følge han er denne faktoren essensiell for å utvikle og endre dagens 

skole.   

I følge Lotsberg sine konklusjoner mener han de nye betingelsene for rektorrollen ikke er til 

stede, men ut fra analysen av de kvalitative intervjuene var det tydelig noen tendenser til at 

enkelte rektorer jobbet med eksterne partnere i form av møtevirksomhet utenfor skolen. 

Dette trenger likevel ikke å være ensbetstemmende med at rektor fungerer som en 

entreprenør. Rektors rolle mot eksterne er en viktig faktor, og bygge et godt nettverk. Davies 

understreker også dette ved å si at: “Leeders need to place a high level of importance on 

developing extensive networks to provide them with the insights to fulfil the complexities of 

their post.”(Davies 2006:116) Ut fra teoretikerne Davies og Lotsberg legger de vekt på at en 

leder må bygge eksterne nettverk, men i de kvalitative intervjuene kom det frem at flere 

lærere opplevde det som negativt at for eksempel rektor var mye borte fra skolen, men 

dersom man skal bygge et ekstern nettverk kreves vel nettopp dette? Grunnen til at lærerne 

ønsker rektor til stede ved  skole kan være mange ha mange, og det er viktig at rektor er til 

stede ved skolen i det daglige for å kunne håndtere daglige gjøremål, konflikter innad i 

skolen og andre oppgaver. Så hva er rektors rolle i skolens hverdag, og når konflikter 

oppstår?  

7.2.3 Rektors hverdag 

I Lotsberg undersøkelse kom det frem at 40 prosent av rektorene følte de mestret 

integratorfunksjonen meget bra, og integrasjon handler nettopp om konfliktløsning samt å 

håndtere dette på en god som legger en ramme for skolens utvikling. 

Dersom en skole preges av store konflikter, hvor stor betydning har det for utviklingen av 

skolen, og kommer det an på hvilke typer konflikter det er snakk om? Hvem sin oppgave er 

det å ta tak i disse konfliktene, rektor, ledelsen eller har alle i skolen et ansvar for å skape et 

harmonisk og godt miljø? Konflikter vil alltid oppstå på en arbeidsplass, men når konfliktene 

er så store at de går utover samarbeidet mellom kolleger og fører til grupperinger i skolen har 

det gått for langt, og det er viktig å forebygge og ta tak i problemer og konflikter når de 

oppstår. Konflikter kan prege skolekulturen, som kan føre til splittelser mellom personalet, 

som kan føre til at man i mindre grad ønsker å samarbeide med kolleger. Det er derfor viktig 

å gå inn å løse alle konflikter som oppstår. Dersom man som rektor er uredd og flink i 

forhold til konflikter sender det ut signal om en sterk ledelse som har ryggrad, og at man som 
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rektor tør ta fatt i ting som dukker opp. Intervjudataene viser at kun en skole hadde faste 

rutiner dersom det oppstod konflikter. Lærerne på denne skolen hadde liten kjennskap til 

ledelsens rutiner på konflikthåndtering, men mente det var lite konflikter. Rektor på sin side 

opplevde ikke at det var konflikter mellom ledelsen og lærerne, men dataen fra intervjuene 

viser at lærerne opplevde heller at det var konflikter mellom ledelsen og lærerne enn at det 

var konflikter mellom lærerne, men rektor sa ingenting om at man opplevde konflikter 

mellom ledelsen og lærerne på spørsmål om dette. Konflikten mellom lærerne og rektor kan 

sies å komme til uttrykk ved at noen av lærerne var uenig i skolens satsningsområder og 

brukte disse lite i sin undervisning. Tidligere i intervjuet kom det da frem at rektor opplevde 

at det var liten tillit til ledelsen ved skolen fordi den hadde blitt skiftet ut så mange ganger de 

siste årene. I dette utsagnet kan det ligge grunnlag for å si at også rektor kjenner til at 

forholdet mellom ledelse og lærere ved skolen ikke er optimalt. Selv om rektor uttrykker at 

skolen har faste rutiner hjelper det lite med disse, dersom en ikke vedkjenner seg at det er 

konflikter innad i skolen. På den andre siden kan det at rektor ikke kjenner til konflikter sees 

i sammenheng med at lærerne ikke går til ledelsen om problemene, at de overfor ledelsen 

ikke gir noe uttrykk om at det eksisterer en konflikt. Det viser igjen hvor viktig det er med en 

åpen dialog mellom lærer og rektor for at skolen skal fungere optimalt.  I tillegg må det 

legges til at lærerne i en viss grad synes det var vanskelig å si noe om ledelsen.  

De to andre skolene hadde ingen faste rutiner på konflikthåndtering, men de la heller vekt på 

å løse konflikter etter hvert som de oppsto. Lærerne ved begge skolene mente også at 

rektorene var flinke til å løse konflikter og at det var lite konflikter i skolen. Rektor ved skole 

2 hadde i midlertidig gjennomført en personalundersøkelse i første året som rektor ved 

skolen, og der man tok tak i problemer som kom frem under undersøkelse og fikk ryddet opp 

i en del forhold.  Trenger man egentlig faste rutiner for å håndtere konflikter som oppstår i 

skolen? Bare en av rektorene uttalte at de hadde fate rutiner for å håndtere konflikter, men 

det var også denne skolen hvor det var en viss grad av konflikter, uten at det virket som det 

ble jobbet mot å løse disse, da det kun var lærerne som opplevde konflikt. Likevel bør en 

nok legge vekt på faste rutiner, da det i større grad er med på å sikre lik behandling av alle 

ansatte når ulike interessenter kommer i konflikter. På den andre siden er  ingen konflikter 

like, og man må vurdere skjønn i hver enkelt sak. Det viktigste er at konflikten  løses, og at 

lærerne opplever at ledelsen tar problemet om konflikter seriøst og at de gjør noe med dette 

dersom de skulle oppstå. 
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7.2.4 Er rektors rolle administrativ eller pedagogisk? 

Et sentralt spørsmål i forhold til rektorrollen er om rektors rolle først og fremst er 

administrativ  eller pedagogisk. Hvorfor er pedagogisk ledelse så viktig i rektorrollen, og 

finnes det et klart skille mellom administrativ og pedagogisk ledelse? Dataen fra intervjuene 

viser at alle rektorene mente den administrative delen av rektorrollen tok mye tid, men alle 

var også opptatt av å sette av tid til den pedagogiske delen av lederrollen. Wadel mener at 

administrativ ledelse skal sørge for a organisasjonen fungerer til enhver tid, og pedagogisk 

ledelse dreier seg om å skape læring som skal sikre fornyelse, utvikling og endring i 

organisasjonen (Wadel 1989:40). Etter Wadel sine termer må man som rektor legge vekt på  

vekt på pedagogisk ledelse dersom organisasjonen skal endre og utvikle seg, og det sentrale 

spørsmålet er om rektor blir en administrativ eller er en som driver med  pedagogisk 

utvikling i skolen. Dataene fra intervjuene viser at rektorene brukte mest tid til 

administrative oppgaver, men at de forsøkte å prioritere pedagogiske oppgaver.  Rektor 1 sa 

rektor at man brukte mest tid på administrative oppgaver, ved blant annet mye 

møtevirksomhet, men  at disse møtene handlet om pedagogiske ting, og derfor mente rektor 

at det pedagogiske aspektet var med.  Rektor 2 uttalte at skolen hadde egen pedagogisk leder 

som rektor jobbet tett sammen med, men at pedagogisk leder hadde hovedansvar for den 

pedagogiske utviklingen og rektor hadde hovedansvar for utvikling av prosjekter og 

utviklingsplaner, men at store beslutninger ble tatt i fellesskap. Rektor 3 uttalte at man 

forsøkte å prioritere tid til den pedagogiske delen, men at mye tid hikk med til det 

administrative. Alle rektorene opplever altså at det går mye tid til administrative oppgaver, 

og en av skolene har også delegert det pedagogiske ansvaret over på en egen leder. Videre 

påpekte rektor 3 at det gikk mer tid til administrative oppgaver nå enn tidligere. Dataene fra 

intervjuene viser altså at rektorene snakker om og er opptatt av pedagogiske arbeidet ved 

skolen, selv om de understreker at det går mye tid med til administrative oppgaver. Videre 

ble faktorer som strategier og utviklingsplaner også nevnt av et par av rektorene. Rektorene 

har altså et bevisst forhold til pedagogiske ledelse, men hvordan opplever lærerne at rektors 

fokus ligger, og er det et samsvar mellom hvordan rektor opplever seg selv og hvordan 

lærerne oppfatter rektor?  Hvordan var så lærernes oppfatning av rektorrollen i forhold til 

rektors oppfattelse av seg selv? Intervjudataene viser et avvik mellom hvordan rektor 

oppfattet seg selv og hvordan lærerne oppfattet rektors rolle. Generelt sett mente lærerne at 

rektors rolle først og fremst var administrativ, og at rektor ikke var en pedagogisk leder. 

Hvilke forklaringer kan ligge til grunn for hvorfor rektor og lærere oppfatter rektorrollen så 
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ulik? For det første uttrykte alle rektorene at det administrative tok mye tid, men at de 

forsøkte å fokusere på det pedagogiske aspektet i rektorrollen. Selv om rektorene uttrykker at 

de ønsker mer tid til det pedagogiske, går det mye tid til administrative oppgaver og det vil 

først og fremst være det faktiske arbeidet rektor utfører at lærerne oppfatter, og når det går 

mest tid til administrative er det naturlig at det er dette lærerne oppfatter at rektor først og 

fremst er en administrativ leder. I tillegg kan det være lettere å se resultat av administrative 

oppgaver da de i større grad påvirker skolen her og nå, men pedagogiske oppgaver strekker 

seg lenger utover i tid, og en ser ikke resultater like raskt. At lærerne oppfatter rektor først og 

fremst som en administrativ leder kan også ha sammenheng med at det er lite 

kommunikasjon mellom rektor og lærerne, og dette er noe Brent Davies har legger vekt på, 

at en strategisk leder nettopp fordi rektorene ikke kommuniserer godt nok med lærerne, og 

på den måte får vist hva rektor nettopp gjør i jobben ? Tidsaspektet er sentralt, og mulig er 

det ikke nok tid til både det administrative og pedagogiske, og rektorene i dagens må kanskje 

finne løsninger som på best mulig måte kan tilfredstille begge oppgavene.  Løsningen ligger 

kanskje i Wadel sin term om innovativ administrativ ledelse, fordi man i innovativ 
administrativ ledelse legger vekt på verdier som å tilegne seg kunnskap om alternative 

handlingsmåter og om eksisterende regler er til det beste for organisasjonen.  

7.3 Hvilke faktorer spiller inn på endringsprosesser, 
ledelsens struktur og innfallsvinkel eller 
organisasjonens kultur? 

Ovenfor er det drøftet hvilken rolle rektor har i skolen som organisasjon, men hvordan skal 

rektor gripe rollen, og hvordan skal rektor skape endring og utvikling? Hva er viktig i 

endringsprosesser, og hvordan setter man i gang en endringsprosess? Er det ledelsen eller 

organisasjonens kultur som er den avgjørende faktor når skolen endrer og utvikler seg? Ulike 

teoretikere legger ulike syn og oppfatninger om hva som er viktigst. Det er flere 

innfallsvinkler på hva som er viktigst når skolen skal endres, og det kan være skolens 

ledelse, departementet, lærerne eller det kan være samspillet mellom lærerne, ledelse og 

departement. Dersom samspill er nøkkelfaktoren, er alle aktørene like viktige i samspillet, 

eller spiller en eller flere en mer sentral rolle? Enkelte mener lederen er det viktigste leddet i 

å skape og utvikle organisasjonen, andre hevder organisasjonskulturen er det essensielle, og 

andre igjen snakker om samspill og samarbeidets betydning for at noe skal endres og 

utvikles.  
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Enkelte teoretikere, som Leithwood, mener ledelsen er en av organisasjons viktigste 

drivkrefter i endring og utviklingsprosesser. Han mener blant annet at ledelsen er 

katalysatoren og pågangsdriveren som gjør skolen bedre (Leithwood 2006:59). Også 

teoretikeren Davies legger vekt på lederen, og mener skolen må ha strategiske ledere som 

kan sikre skolens langsiktige suksess. (Davies 2006:103)  

Lærere og rektoren ved skole 1 viste til at ledelsen var viktig for at skolen skulle fungere 

som organisasjon. Dette kom frem ved at både rektor og lærerne mente at dersom en skole 

skulle endre og utvikle seg var dette avhengig av at skolen hadde en stabil og varig ledelse. 

Lærerne ved skole 1 var skeptiske mot skoleledelsen siden det hadde vært hyppige 

utskiftninger de siste årene. Også rektor uttrykte denne oppfattningen, og mente det var 

vanskelig å få til endringer ved skolen når lærerne var så skeptiske mot ledelsen. Analysen 

og informasjonen fra skole 1 viste at lærere mente at skoleledelsen var essensiell for at en 

skole skulle kunne utvikle seg, tiltross for at det var stor skepsis mot nåværende og tidligere 

rektorer. Denne skepsisen mot ledelsen kan være utslagsgivende, i negativ retning, i 

prosessen mot å skape en lærende organisasjon siden lærerne var så skeptiske mot nye 

endringsforslag. En av lærerne understreket betydingen av å ha en velfungerende 

administrasjon og ledelse for at skolen skal utvikle seg, og det er nettopp dette Leithwood 

påpeker. Han sier at skoleledelsen ikke er alt men uten den vil ikke bidrag fra andre viktige 

personer i skolen komme frem. (Leithwood 2006:59) I følge Leithwood er altså ledelsen det 

viktigste, men det å endre og utvikle en skole er vanskeligere ved en skole hvor lærerne 

mangler tillit til ledelsen. På en annen side kan man spørre seg om det er ledelsen som skal 

bestemme endring og utviklingsforløp til skolen? Som leder er dette en offisiell oppgave, 

men er det slik i realiteten? Er det opp til rektor om en skole utvikler seg? Det er ikke sikkert 

en rektor i utgangspunktet har det rette grunnlaget eller motivasjonen for å drive en skole. På 

samme tid må man understreke at rektor tar ikke avgjørelser alene. Det er flere personer ved 

en skoles ledelse, og på bakgrunn av dette blir kanskje samspillet i en ledergruppe med 

tilhørende mellomledere viktig. Samspill eller enkelt person, hva er avgjørende? Ved skole 

1, hvor rektor mente det var vanskelig å få til endringer på bakgrunn av skepsis mot ledelsen, 

ser mab tydelig at et samspill spilte en avgjørende rolle. På en slik skole kan endringsforslag 

gjennomført i ledelsen stagnere når lærerne skal gjennomføre tiltakene i praksis. Samspill 

spiller en utslagsgivende rolle. En av de mange utfordringene for skole 1 var å bygge et 

tillitsforhold til lærerne. Kanskje tid er en av nøkkelfaktorene her? Lærerne må få en følelse 

at den nye ledelsen virkelig vil samarbeide med lærerne noe som krever at ledelsen har 
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langsiktige perspektiv. Davies er opptatt av dette og mener det er viktig med strategiske 

ledere med fremtidsvisjonene som også opprettholder skolens daglige virke. (Davies 

2006:20) Videre påpeker han at strategisk ledelse er nøkkelen for suksess i skolen, og han 

utviklet en stadieteori for hvordan rektorer kan bygge forståelse i kollegiet. Det handler om å 

artikulere strategier både muntlig, skriftlig og strukturert, men også bygge opp en felles 

forståelse gjennom erfaringsdeling via dialog, en felles oppfatning av fremtiden og 

definisjon av hva som er det ønskede utfallet. Et viktig poeng er å involvere alle aktørene i 

skolen. (Davies 2006: 108) Dette viser igjen til  betydningen av samarbeid, men er det 

lederens oppgave å bygge en felles forståelse? 

Det vises til i avsnittet over at rektor kan være en igangsetteren, hvor samarbeid er 

avgjørende for utvikling. Er dette tilfellet ved de andre skolene? Rektor ved skole 2 

understreket at det til en viss grad var spor av lærerne som vegret seg mot endring og 

utvikling, men at det på samme tid ikke kunne gå fortere frem enn at man fikk alle med seg. 

Ved skole 3 ble ikke dette nevnt, og rektor understreket at skolen ikke hadde subkulturer 

som trakk skolen i en annen retning enn hva ledelsen ønsket. Hvorfor har ikke skole 3 lærere 

som vegrer seg mot endring i motsetning til de andre skolene? Er det ledelsen eller andre 

faktorer som spiller inn? For det første hadde rektor 3 vært i stilingen sin i en årrekke og kan 

derfor ha påvirket hvilke type lærere som skulle inn i skolen, lærere som er i 

overensstemmelser med de verdier og mål skolen har. Det er også interessant å stille 

spørsmålstegn ved hvorfor ledelsen ved skole 1 var så ustabil. Kommer det av kulturen ved 

skolen, at lærerne står i så sterk opposisjon mot ledelsen, skoleeier som i dette tilfellet er 

fylkeskommunen eller er det kun tilfeldigheter? Tendensen er likevel klar, ved de to første 

skolene mener rektorene at lærerne har betydning for endring og utvikling nettopp fordi det 

kan være vanskelig å få til endringer når ikke alle er med på laget. I følge Davies teori om 

strategiske ledere er det en vanskelig prosess å finne balansen på når man skal gjøre 

endringer. Hvis rektor venter til alle er på riktig side, kan mulighetene for endring ha passert. 

Gjør rektor derimot endringstiltakene for raskt, uten å ha støtte vil endringen, bli disse 

endringene vanskeligere å gjennomføre. (Davies 2006:109) Ved skole 1 og 2 oppfattet 

rektorene lærerkollegiet som en faktor som var med å hindret skolens utvikling, fordi lærerne 

var skeptiske og motville til nye tiltak og endringer.  

Rektor 1 var opptatt av å være pedagogisk leder ved skolen samt bruke tid på strategier og 

utvikling. Rektor 2 var opptatt av at rektors jobb var å være en igangsetter. Blant teoretikerne 
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er det også delte oppfatninger på dette området. Davies mener at en leder ikke bare må 

forandre det som er dårlig, men også til tider det som er bra når man har utviklet strategier 

som etter beregningene vil fungere bedre. (Davies 2006:110) Som nevnt i drøftingsdelen om 

rektors rolle legger Strand vekt på det han kaller entreprenørskap, og mener dette er sentralt 

ved organisasjoner hvis det kan hindre at organisasjonen stivner til, slukes opp og dør. 

Entreprenørhandlinger fra en leder krever i følge Strand at man tør å ta risikoer og ulike grep 

som nødvendigvis ikke samsvarer med organisasjonens premisser (Strand 2004:501-502). 

En av lærerne ved skole 1 understreket i midlertidig at rektor var lydhør overfor utsagn fra 

kollegiet som i utgangspunkt gikk på tvers av de retningslinjene rektor hadde fått. Kan dette 

utsagnet tolkes i retning av at rektor ved denne skolen besitter enkelte entreprenørfunksjoner, 

og tørr å gjøre enkelte grep som hindrer at skolen stivner?  

Rektor ved skole 2 påpekte at som leder var rektor ansvarlig for å sette i gang prosesser. En 

slik oppfatningen samsvarer med Leithwoods teorier hvor han argumentere for at ledelsen er 

kjernen i en organisasjon, men betyr dette at ledelsen er alt? Leithwood mener det er 

lederens oppgave å etablere forhold ved skolen som legger vekt på at kollegiet arbeider mot 

en profesjonell utvikling og vekst. (Leithwood 2006:639) Også norske myndigheter har de 

siste årene fokusert mer på skoleledelses betydning for skolens utvikling noe som blir trekt 

frem i og vektlagt i stortingsmelding 30 (2003-2004) ”En lærende organisasjon stiller 

særlige store krav til et tydelig og kraftfullt lederskap. Erfaring viser at god ledelse er 

avgjørende for arbeidet med kvalitetssikring i kvalitetsutvikling i skolen”. (St. meld 30 

(2003-2004):99) Både norske myndigheter og flere teoretikere mener altså at ledelsen ved 

den enkelte skole er essensiell for at skolen skal endre og utvikle seg, men er det så enkelt 

som å si at ledelsen er viktig? Hva med lærerne, elevene og skolekulturen? 

7.3.1 Skolens kultur 

Skolekulturen kan være en viktig faktor som påvirker hele skolen inkludert ledelsen. I hvor 

stor grad vil skolekulturen egentlig påvirke rektors innflytelse på endring og 

utviklingsprosesser? Det finnes mange ulike skolekulturer og siden begrepet skolekultur ikke 

er et negativt ladet begrep i seg selv vil skolekulturen kunne virke positivt inn på skolen så 

vel som negativt. Ut fra dette kan man lage seg en tese om at skolekulturens fortegn ved en 

skole spiller inn og påvirker prosessen med å skape en lærende organisasjon. Ovenfor er 

rektors rolle i endringsprosessen blitt omhandlet og her vises det tydelig at ledelsens rolle er 

viktig i endring og utviklingsspørsmål. Leihwood har som nevner som sagt at ledelsen er 
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katalysatoren i organisasjonen men på tross av dette utsagnet kan det ikke trekkes en konkret 

slutning om at rektor og ledelsen er avgjørende. Hva med skolekulturen, og hvor viktig er 

den i endring og utviklingsspørsmål? Med utgangspunkt i intervjuguiden vises det til at 

samarbeid kan være en temperaturmåler ved en skole. Ta utgangspunkt i at samarbeid er 

vesentlig for skoleutvikling, hva er da den beste måten å samarbeide på? Skal samarbeid skje 

spontant og frivillig i en uformell setting eller bør ledelsen fremme en obligatorisk 

samarbeidsform hvor rammene er formelle og strukturerte? Har dette noe i det hele tatt å si? 

Ofte tas det for gitt at samarbeid er bra, men er det alltid det? Kan en skole utvikle seg 

dersom samarbeid er fraværende? 

I følge Hargreaves kan skolekultur deles i to dimensjoner; innhold og form, hvor innhold 

handler om holdninger, verdier, overbevisninger og antagelser mens form dreier seg om 

relasjonsmønstre, former for samvær og samarbeid. (Hargreaves 2004:173) Hvordan var 

samarbeidsformene ved skole 1, 2 og 3? Ved skole 1 var det en klart tendens til et uformelt 

samarbeidet mellom lærerne noe de fleste lærerne rapporterte at de trivdes med. Ved skole 2 

mente lærerne og rektor at det var en ’både og’ kultur, men rektor fortalte at det var 

vanskelig å si noe konkret ettersom uformelt samarbeid er vanskelig å måle. Ved skole 3 

mente lærerne det var mest formelt samarbeid og at dette var slik de ønsket det. Rektor på 

sin side viste til flere forum hvor uformelt samarbeid var tilstede ved skolen. Her er det altså 

tre ulike skoler med svært ulike betingelser for samarbeid. For ordens skyld kan det være 

ryddig å påpeke at det ved alle skolene var samarbeid i både formelle og uformelle forum. 

Det vises her kun til hoventendensen. Ut fra undersøkelsene virket det på lærerne som at de 

var fornøyd med den samarbeidsformen som rådet ved den enkelte skolen. Både skole 1 og 

skole 3 var tilfredse med sin samarbeidsform. Betyr dette at samarbeidsform ved en skole er 

urelevant? Ved skole 1 ble det i motsetning til de andre skolene sagt at samarbeidet kunne bli 

noe på lykke og fromme men at dette var bedre enn skolens tidligere tvungen 

samarbeidsform som hadde ført til missnøye. Her vises det til at skolens lærere har 

preferanser når det kommer til samarbeid og at samarbeidsformer som ikke fungerer vil bli 

videreutviklet. Er skolekulturen utslagsgivende når det kommer til hvilken samarbeidskultur 

som blir gjeldene? Eller er det ledelsens lederstil som avgjør hvordan lærerne forholder seg 

til hverandre? 

Hargreaves mener samarbeidskulturen er avgjørende og mener at dette er nøkkelen til 

utvikling av skolen. Han er skeptisk til samarbeidskultur som preges av at samarbeidet skjer 
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over en kaffekopp på personalrommet, siden slikt samarbeidet ofte kan blir uforutsigbart. 

(Hargreaves 2004:205) På sin side kan de spontane møtene generere kreative ideer som 

ellers ikke ville ha oppstått. På samme tid kan det uformelle samarbeidet også føre til 

ekskludering av enkelte medlemmer som faller utenfor gruppen og som igjen vil føre til at 

enkelte lærer kjører et individuelt løp når det komme til både planlegging og gjennomføring 

av undervisning. Selv om det ved skole 1 ble det uttalt at samarbeidet ved skolen kunne bli 

noe flytende, er det verdt å understreke at det tidligere påtvungende samarbeid førte det til 

konsultasjoner som ikke fungerte. Dette er heller ikke gunstig for skoleutvikling. Lærerne 

ved skole 3 mente det var mest formelt samarbeid ved skolen og at dette var den beste måten 

for samarbeid. Tidligere hadde skolen hatt mye uformelt samarbeid, men etter innføringen av 

flere formelle samarbeidsforum hadde forholdene ved skolen blitt ryddige. Hargreaves stiller 

seg også kritisk til skoler som har en kultur som er basert på det han kaller tvunget 

samarbeid, fordi samarbeidet da ikke er spontant, frivillig eller utviklingsorientert. 

(Hargreaves 2004:205). Skole 1og skole 3 har altså helt ulike opplevelser og oppfatninger av 

hvilken samarbeidsform som fungerer best, hvor skole 1 har gått fra mer formelt samarbeid 

til uformelt og skole 3 har gått fra uformelt til formelt samarbeid. Begge skolene har positive 

opplevelse av denne endringen i samarbeidsform. Hvorfor kan to ulike skoler ha så ulik 

oppfatning av samarbeidformer, og spiller det noen rolle hvordan man samarbeider så lenge 

man samarbeider? Flere faktorer kan være gjeldende. For det første hadde begge skolene en 

dårlig opplevelse av tidligere samarbeidsformer. Lærerne ved skole 1 hadde en opplevelse av 

at de ujevne samarbeidsgruppene ikke fungerte mens skole 3 opplevde at tidligere hadde 

samarbeidet sklidd ut siden det ikke hadde vært noen struktur i samarbeidet. Mange forhold 

kan virke inn på den ulike oppatningen av samarbeid. Det kan også ha sammenheng med 

personlighetene til de enkelte lærerne, enkelte trives med struktur, andre ikke.  

Skole 1 og 3 hadde altså helt ulike oppfatninger av hvilke form for samarbeid som fungerte 

best, men hvordan opplevde skole 2 med en forholdsvis lik fordeling mellom det formelle og 

uformelle samarbeidet? Ved denne skolen ble samarbeidet rapportert som dårlig. Ut fra 

intervjuene er det altså ingen sammenheng mellom hvilken måte det samarbeides på og 

graden av samarbeid. Dette er selvfølgelig et lite utvalg men tendensen er gjennomgående. 

Kan det være så enkelt som at skolens ledelse er avgjørende? Er det slik at samarbeidsform 

følger skolens struktur, tilrettelegging og kultur? Hvis man da trekker frem spørsmålet om 

hvordan rektors rolle er i å skape en lærende organisasjon vil dette bli avgjørende ut fra en 

slik slutning. Rektors innfallsvinkel vil kunne argumenteres som like viktig som 
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samarbeidets form. Samarbeid kan hevdes å være viktig, men dataene viser oss at samarbeid 

nødvendigvis ikke er avgjørende. Rektors rolle vil med andre ord spille en like så stor rolle 

som selve samarbeidsformen. Hvis man linker rektors rolle med samarbeidsformen ved en 

skole vil ikke samarbeid få en klar betydning og vis versa? Det virker som om det oppstår et 

godt samarbeid når lærerne ved den enkelte skolen har en samarbeidsform som de trives 

med. Vil ikke dette være det beste utgangspunktet for utvikling av skolen? Hvis samarbeidet 

er dårlig eller ikke tilstede ved en skole, vil ikke dette da si mye om også kulturen og 

ledelsen ved skolen? Ut fra intervjuene vises det en tendens til at samarbeidets form er 

mindre relevant enn selve samarbeidet. På bakgrunn av dette vil det være mulig å trekke en 

slutning om at samarbeid er viktig for å skape en lærende organisasjon og at rektors rolle 

spiller en avgjørende del i dette. Det vil være vanskeligere å gjennomføre endringer når det 

foreligger konflikter innad blant personalet, så det er nærliggende å spørre seg om det vil 

lønne seg å innføre en viss grad av kontrollert samarbeid siden uformelt samarbeid er 

vanskelig å måle. Hargreaves argumentere for at en viss form for strukturert samarbeid er 

nøkkelen for å utvikle skolen. Intervjuene fra skole 1, 2 og 3 viser at samarbeid som 

oppfattes positivt er viktig. Hargreaves kaller den ideelle skolekulturen for ”bevegelig 

mosaikk”, hvor skolekulturen jobber tverrfaglig og har uklare grenser og overlappende 

grupperinger, og gir større ansvar til lærerne. På tross av denne desentraliseringen mener 

Hargreaves at ledelsen bør jobbe sterkt mot et felles mål (Hargreaves 2004:250) Også Senge 

trekker frem viktigheten av et felles måler i prosessen med å skape en lærende organisasjon. 

Intervjuene viste at skole 1 og 3 hadde gode samarbeidsrutiner tiltross for ulik praksis. Skole 

2 i motsetning bar preg av sammenslåingen av to ulike skoler som ble foretatt på 90-tallet. 

Her ble samarbeidet rapportert som ukonsistent og det var missnøye blant lærerne. Det er 

spennende å se hvordan skolekulturen og samholdet mellom ledelsen innvirker på skolen 

som organisasjon. Samarbeidet kan på denne måten sees som et speil av de forhold som 

faktisk foreligger. På denne måten vil det kunne argumenteres for at rektors rolle blir 

avgjørende i tilrettelegging av samarbeid og videreutvikling av skolekulturen.  

Det er ikke bare samarbeid og samarbeidsform som påvirker skolens muligheter for 

utvikling. Konflikter innad i skolen vil også kunne spille en avgjørende rolle. Dersom det 

skulle oppstå større konflikter innad i en skole vil dette kunne føre til at skolen ikke utvikler 

seg i en retning som er felles. Leithwood er som sagt opptatt av at ledere må få gruppen til å 

utvikle en felles oppfatning, forståelse av organisasjonen, aktiviteter og mål. (Leithwood 

2006:59) Skolene var ulike i sine svar rundt spørsmålet om de opplevde konflikter i skolen. 
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Generelt var det lite konflikter ved skolene, men ved skole 2 mente flere av lærerne, 

inkludert rektor, at det var en profesjonskonflikt mellom lærerne etter sammenslåingen på 

90-tallet. Flere påpekte direkte at kulturen ved skolen var dårlig. Er det rektors jobb å rydde 

opp i disse konfliktene? Vil det ikke være en umulig oppgave hvis slike konflikter kan ha 

fått muligheten til å opparbeidet seg gjennom en årrekke? I følge Schein vil det i midlertidig 

være mulig å endre kultur ved en skole gjennom hvordan lederen kommuniserer, forsterker 

og svekker det han er opptatt av. (Grøterud og Nilsen 1994:77) Schein mener det er rektors 

oppgave å sørge for at skolen utvikler en positiv kultur. Hva med de skolene der rektor 

kommer inn som ny? Ved skole 1 var akkurat dette tilfellet. Rektor startet ved 1 skole med 

en sterk skolekultur hvor lærerne heldigvis samarbeidet godt. Dette var ikke tilfellet ved 

skole 2 hvor rektor, tiltross for flere år som tilsatt, hadde problemer med en delt lærerstab. Er 

rektors rolle som leder å utvikle organisasjonen? På bakgrunn av dette kan det være 

interessant å se på om rektors rolle og innfallsvinkel er avgjørende. Er det rektors rolle å 

styre skuta samt å være en pågangsdriver og endringsagent? 

7.3.2 I hvor stor grad regulerer og påvirker skolens kultur rektors 
ledelsesrolle?  

Hvordan oppfattet rektorene ved de ulike skolene kulturen ved skolene? Ved skolene var det 

en klar tendens til at skolekulturen hadde en betydning, hvor funnene fra skole 1 viser at 

lærerkollegiet fremsto som en samlet og sterk gruppe overfor ledelsen i skolen. På den andre 

side virket det ikke som rektor opplevde lærergruppen så sterk som lærerne selv opplevde 

den. Videre påpekte rektor at det var en skepsis blant lærerne mot skoleledelsen på bakgrunn 

av de store utskiftingene blant skoleledelsen de siste årene. Også analysen fra skole 2 viste 

en sterk skolekultur, en kultur som blant lærene også var preget av motstand mot endring. 

Ved skole 3 mente rektor at skolen ikke hadde andre subkulturer som trakk i en annen 

retning enn det ledelsen ved skolen ønsket. Skole 3 skiller seg altså ut fra de to foregående, 

ved at rektor mener at det ikke finnes motkulturer i skolen som trekker skolen i en annen 

retning enn det ledelsen ønsker. Hvorfor har ikke denne skolen dette i motsetning til de to 

første? Dette kan ha sammenheng med at rektor ved skole 3 hadde vært rektor ved skolen 

lenge. I følge Schein er lederen nøkkelpersonen når det kommer til påvirkning av kulturen, 

siden ledere har en sterk maktposisjon som kan prege organisasjonen. En leder påvirker 

organisasjonskulturen gjennom flere ulike kanaler, som hva ledelsen retter oppmerksomhet 

mot, måler og kontrollerer i organisasjonen (Bang 1988: 79-80). Grøterud og Nilsen har på 

sin side kritisert Schein fordi han henter erfaringer fra andre organisasjoner enn skolen, og i 
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de bransjene han har forsket på kan lederen ha en annen posisjon enn rektor har i den norske 

skolen. (Grøterud og Nilsen 1994:77)  

På tross av denne kritikken mot Schein vil rektor være viktig i både bygging og endring av 

skolens kultur, og det stadfester rektors rolle i å endre og utvikle skolen. Men er det så 

enkelt? Tar man for eksempel skole 1 hvor lærerkollegiet er stabilt men ledelsen har blitt 

skiftet ut ofte, hvor enkelt er det da å påvirke og endre skolens kultur? Her vil lærerkollegiet 

være faktoren til stabilitet og ikke ledelsen. Schein legger også til grunn at i organisasjoner 

som har eksitert over tid vil kulturen virke tilbake på organisasjonen som igjen gjør 

organisasjonen predisponert for visse typer lederskap. (Bang 1988:80) Vil det si at dersom 

det er en sterk kultur ved en skole vil dette påvirke rektors ledelsesstil, og dermed også hvor 

viktig rektor blir i endring og utviklingsarbeid? Berg trekker frem akkurat dette og sier at 

skolekulturen legger vesentlige premisser for det daglige arbeidet i skolen, og på den måten 

utgjør kjernen i skolens lokale utvikling. Skoleutvikling handler om at dominerende kultur 

svekkes og erstattes av andre kulturer. (Berg 1999:38) Videre mener Berg at det ofte finnes 

en uskreven, en usynlig kontrakt mellom rektor og lærere. ”Lærerne kontrollerer 

undervisningens innhold og form mens skolelederen kontrollerer administrasjonen og den 

løpende forvaltingen”, hevder Berg. ”Av dette følger det en uskreven overenskomst mellom 

skoleledere og lærere med følgende innhold: Administrasjon og forvaltning overlates til 

skolelederen under forutsetning av at skoleledelsen ikke blander seg inn i undersvisningens 

innhold og form.” (Berg 1999:193) Dersom dette er tilfelle, hvordan kan da rektor være en 

endring og utviklingsagent i skolen når han ikke er sentral innenfor alle skolens områder? I 

analysen av intervjuene kom det frem at alle rektorene var opptatt av den pedagogiske delen 

av rektorrollen, samtidig som det var vanskelig å få nok tid til nettopp denne delen av 

rektorrollen. Ved skole 2 ble det også sagt at det var en egen pedagogisk ansvarlig, men 

rektor understreket at ”de jobbet tett sammen og så fordelen av teamarbeidet.”. Dette 

samsvarer med distribuert ledelse hvor ”ledelse forstås som en praksis som skapes mellom 

aktører, omgivelser og teknologi.” (Ottesen & Møller 2006:136)   

Hva skjer dersom rektor er endrings og utviklingsorientert og lærerne ikke, eller omvendt. 

Hvem har mest makt i denne sammenheng? Intervjuene viser at ved to av skolene ønsket 

rektorene å endre og utvikle skolen, på samme tid som de la vekt på den pedagogiske og 

personaldelen av rektorrollen. Med dette som utgangspunkt vil det i følge blant annet Wadel 

tilsi at de blir viktige i endring og utviklingsprosesser siden disse først og fremst skjer i den 
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pedagogiske delen av rektorrollen. På samme tid uttrykte rektorene ved disse skolene at de 

opplevde motstand mot endring i personalet samtidig som det var mulig å få til endring i 

skolen tiltross for den  tidkrevende faktoren. Kan dette tolkes i retning av at lærerne er med 

på å bremse skolens utviklingspotensialet? På den andre siden trenger det ikke tolkes slik at 

lærerne ikke er interessert i at skolen skal utvikle og endre seg mot å bli en lærende 

organisasjon, men heller at det kan være en annen oppfatning av hva og hvordan man skal 

utvikle skolen. Så hva skjer når det er ulike oppfantninger blant rektor og lærere når det 

kommer til dette punktet? Er det den med mest makt som bestemmer og hvilken gruppe er 

dette? Tobiassen har forsket på dette teamet, og ut fra forskningen har han gjort en antakelse 

om at rektor besetitter den administrative delen mens både lærere og rektor i fellesskap 

bidrar i den pedagogiske utviklingen. Det kan føre til fire utfall. Analysen viste tendenser til 

at skole 1 og 2 hadde innovativ administrativ ledelse og lærere som hadde reproduktiv 

pedagogisk ledelse ut fra Tobiassens modell. Dette resulterer i at det kan oppstå en 

konfliktfull fasitkultur ved skolen og kan få føre til at rektor tenker nytt. Rektor på den andre 

siden vil oppleve det som vanskelig å få lærerne til å prøve ut nye tanker og ideer. 

Forandring på en slik skole vil være en lang og tidkrevende prosess sier Tobiassen. 

(Tobiassen 1997:107) Det er viktig å påpeke at bildet er noe mer komplekst enn at rektor var 

endringsvillig mens lærerne ikke, mange andre faktorer kan ha spilt inn. En av disse kan 

være at lærerne også ønsker endring og utikling, men har en annen verdioppfatning av hva 

ledelsen har. Kan det ikke også være slik at lærerne ønsker utvikling, og gjerne i samme 

retning som rektor, men hvis rektorene mangler tillit vil lærerne bli noe skeptiske? Dette kan 

kanskje være noe av forklaringen ved skole 1? Ved skole 2 var det mange eldre lærere, som 

nok hadde egne vurderinger av hva som burde gjøres for å utvikle skolen. En av lærerne 

påpekte også at det virket som ledelsen ønsket å styre skolen mer konkret, men at 

lærerstaben uttrykte missnøye når det kom til å bli styrt. Det trenger altså ikke bare være slik 

at de ikke ønsker utvikling. Kanskje lærerne oppfatter seg selv som sin egen sjef og at de 

ikke ønsker å la seg styre? Ved skole 3 kom det frem en annen form for læringskultur. I 

følge Tobiassen vil man i en harmonisk innovasjonskultur ha et høyt refleksjonsnivå over 

egen virksomhet, hvor både mål og arbeidsformer problematiseres og diskuteres. Det å prøve 

ut nye tanker og ideer er en del av skolens daglige arbeid, og man er heller sjelden helt 

fornøyd med det man presterer og har et ønske om stadige forbedringer. (Tobiassen 

1997:106). Rektor vil i en slik kultur ha en lettere jobb, fordi lærerne spiller på samme lag. 

Analysen fra skole 3 viste flere trekk som minte om en slik kultur Tobiassen beskriver, og 
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det er her nærliggende å trekke slutningen om at rektor ved denne skolen også hadde større 

innflytelse på skolens virksomhet. 

7.3.3 Samarbeidet mellom rektor og lærerne 

Både rektor og lærere er viktig i utviklingen av skolen, og som leder er man også avhengig 

av de ansatte. Ovenfor er det skissert ut hvordan rektor kan påvirke skolen, og hvordan 

kulturen er med på å legge føringer på hvordan skolen utvikler seg. Mye tyder på at rektor, 

lærene, elevene og kulturen i fellesskap er med på å både hindre og utvikle skolen. Slik 

Roald tolker Nonaka & Takeuchi legger de nettopp vekt på at ny innsikt og kunnskap blir 

utviklet i møtet mellom flere aktører. I skolen vil dette si i møtet mellom lærere, lærere og 

elever og mellom interne og eksterne aktører. (Roald 2006:155) I følge Nonaka og Takeuchi 

vil altså ikke rektor eller skolens ledelse alene kunne utvikle skolen, men at dette må skje i 

fellesskap med lærere, elever og andre interessenter. Ved skol 1, 2 og 3 var alle rektorene 

opptatt av at lærerne skulle være delaktige i beslutningsprosesser, også lærene opplevde at de 

ble hørt og tatt med i beslutninger. Ved skole 1 var det et avvik mellom hvordan rektor og 

lærerne oppfattet om hvorvidt lærernes meninger ble lyttet til i forkant av beslutninger. Ved 

denne solen fortalte rektor det var viktig at lærerne var med på beslutninger som ble tatt 

siden det var lærerne som gjorde jobben i klasserommet. Lærerne på sin side opplevde at de 

til tider ble hørt , og andre ganger ikke. Hvorfor har lærerne og rektor ulike oppfatninger på 

dette området? Lærerne ved skolen rapporterte at det var lite samarbeid med skolens ledelse. 

Kan dette skyldes at lærerne har for store forventinger eller er det rektor som har en 

uoverensstemmelse over sine personlige meninger om meddbestemmelse i forhold til 

lærernes? Davies påpeker at en leder ikke bare må produsere strategier, men også overføre 

dem til praksis (Davies 2006:108). Dette er vesentlig i alle organisasjoner, også skolen. 

Dersom man ikke utfører planlagte tiltak vil det ikke skje en endring og utvikling av 

organisasjonen, hevder Davies. 

Hva spiller inn på endringsprosesser? Er det ledelses struktur og innfallsvinkel, eller 

organisasjonens kultur som er viktigst når det kommer til endring og utvikling. Er det så 

enkelt å si at det enten er lederen eller kulturen som er det viktigste, og vil ikke en rekke 

andre faktorer være med på å påvirke hvorvidt en skole utvikles eller ikke? Departementet, 

læreplaner, lover og regler er også viktige å ta i betraktning, fordi disse nettopp legger 

premissene for hvilken skole man ønsker i Norge. Norsk utdanningspolitikk har også de 

senere årene blitt mer opptatt av ledelsesutvikling i skolen, og departementet skriver blant 
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annet på sine hjemmesider at  ”forskning og erfaring viser at skolelederne er svært viktige 

for å få til en positiv utvikling i skoleverket.”  Videre har departementet lagt vekt på begrepet 

lærende organisasjon i stortingsmelding 30 fra 2003-2004, hvor de også fremhever lederens 

betydning for arbeidet med kvalitetssikring i skolen. Ut fra disse signalene fra myndighetene 

ser det ut som det er en dreining mot å styrke rektorrollen og at lederskap er viktig for å 

utvikle skolen. Er en slik vektleggelse av rektorrollen ansvarsfraskrivelse? Dersom en skole 

gjør det dårlig, er det da så enkelt som å skylde på dårlig ledelse? En kan legge vekt på 

rektors rolle og hvor viktig ledelsen er, men det kan også argumenteres for nødvendigheten 

av gode retningslinjer fra myndighetene sin side som gir den enkelte rektor handlingsrom til 

å utarbeide de beste løsningene ved sin skole. Dersom disse retningslinje heller ikke ligger til 

grunn vil det kunne stilles spørsmålstegn ved om den enkelte rektor ha full mulighet til å 

utvikle sin skole. Flere lærere fra skole 1 fortalte under intervjuene at de oppfattet rektor som 

en mellomleder under departementet. Rektor ble på denne måten like mye en representant fra 

øvre hold som en leder med rot i skolen og det lokale. Hvilken rolleskal rektor ta som leder? 

Skal rektor være en advokat for lærere, elever som taler disse gruppenes sak eller et 

sendebud som etterprøver det som skjer i skolen? I dette skille må rektor finne en middelvei. 

Som nevnt tidligere er det ikke formen for samarbeid som kanskje er viktig men at 

samarbeid oppfattes som positivt og konstruktivt. Dette gjelder kanskje skolekulturen og 

rektors rolle også siden ingen skoler er like. 

7.4 Kan rektor være en endringsagent i dagens skole? 

 Er det rektors oppgave å være en agent for endring i skolen? Er rektors rolle å skape en 

lærende skole, uunnværlig eller ubetydelig? Skolen er som sagt en kompleks organisasjon 

med mange aktører. Fra overordnet hold er det regler og bestemmelser som virker styrende 

for rektors utøvelse av sin rolle, i tillegg kommer andre faktorer som foreldre, elever, lærere 

og annet administrativt personell ved skolen. Som rektor må man finne en ballansegang og 

tilfredsstille alle disse ulike interessegruppene. Intervjuene som ble gjennomført i 

forbindelse med denne oppgaven kan kun gi noen pekepinner på hva som er rektors rolle. 

Oppgaven spør om hvilken rolle rektor spiller i å skape en lærende organisasjon og med 

dette trekkes spørsmålet om rektor er en endringsagent frem. I innledningen ble rektor 

plasser i et mellomnivå mellom lærere, elever og skolen generelt og de retningslinjer som er 

satt fra statlig hold i en modell for oppgaven. Er det slik at rektor er et bindeledd i en 

”ovenifra og ned” eller ”nedenifra og opp” tankegang? Er rektors rolle i å skape en lærende 
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organisasjon essensiell for denne prosessen? Argyris & Schöns mener at hvis en 

organisasjon skal utvikle seg må ”feil” som oppstår korrigeres og videreutvikles. (Argyris & 

Schön 1978:18)  Hvem skal oppdage disse feilene og hvem skal sørge for at utvikling skjer? 

Er dette rektors jobb? Nonaka & Takeuchi stiller seg kritiske til denne ytre måten å utvikle 

en organisasjon på og mener at det ligger i interaksjonen mellom medlemmene i en 

organisasjon? Hvordan kan en hel organisasjon være med å utvikle seg? Er det slik som det 

sies at ’flere kokker gir mer søl’? Lærergruppen er en sterk gruppe mennesker som hver dag 

leder store klasser. Hvis alle disse stemmene skulle kunne komme til ordet ville skolen ha 

mulighet til å bli en lærende organisasjon da? 

Oppgavens tese bygger på en antagelse om at rektor har en middelrolle, men er det slik? 

Analysen av intervjuene viste en korrelasjon mellom rektor og lærere. Skolene som ble 

plukket ut var svært forskjellige og det er tydelig at skolen som organisasjon kan være så 

mangt. Berg skiller mellom to rektorroller, den profesjonelle skolelederen og den utvidede 

skolelederen. Lærerne oppfatter rektoren først og fremst som en profesjonell skoleleder, 

dette vil si ifølge Berg å være knyttet til den tradisjonelle forvaltningsorienterte 

skolelederfunksjonen, administratorrollen. Her har rektor kontroll over administrasjonen, og 

lærerne har kontrollen over undervisningen. Med dette som utgangspunkt, vil da rektor være 

en endringsagent i skolen? Intervjuene viste at rektorene oppfattet seg selv som utvidede 

skoleledere men dette stemmer ikke alltid overens med lærernes rapporteringer. Flere lærere 

forteller om en distansert rektor, noe som kan oppfattes langt fra en rolle som endringsagent. 

Hvordan kan rektor endre en skole som rektor ikke er en del av? På den andre siden kan det 

påstås at rektors overordnede ståsted og blikk utover er det som skal til for å utvikle skolen 

som helhet. 

Er det mulig å trekke en slutning på bakgrunn av relevant teori og egen empiri presentert at 

rektor spiller en rolle i endringsarbeid og prosessen med å skape en lærende organisasjon? 

Intervjuene har en svakhet ved at det aldri ble stilt spørsmål til rektorene eller lærerne om de 

mente at deres skole var en lærende organisasjon. Fra politiske hold legges det til grunn at 

rektorene bør fokusere på utviklingsarbeid for å få kvalitet i sin organisasjon, selv om disse 

målsetningene ikke korrelerer med at alle skoler er en lærende organisasjon eller har som 

målsetning å være det. Er det ikke slik at noen skoler og rektorer har nok jobb med å holde 

hodet over vannet? Samtidig som oppgaven lider av at det ikke ble spurt om skolene mente 

de var lærende organisasjoner eller ikke, trenger ikke dette være avgjørende for eventuelle 
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konklusjoner eller slutninger. Spørsmålet om hvilken rolle rektor spiller i å skape en lærende 

organisasjon er mer komplekst enn dette. Ut fra empirien og teorien er det klart at rektor ikke 

nødvendigvis er alene i denne prosessen. Tesen om at samarbeid og kultur spiller en stor 

rolle ved en skole ble vist igjennom intervjuene. Tiltross for ulike personlige oppfattingen 

hos de forskjellige lærerne var konturen til skolekulturen tydelig. I tråd med Hargreaves teori 

viste det seg ved spørsmålet om samarbeidsform at det var sterke kulturer ved de tre skolene. 

På den andre siden er det klar signaler om at rektors rolle er avgjørende i å skape en lærende 

organisasjon. Både ved tanke på konflikthåndtering og erfaringssamling. Nå er det viktig å 

merke seg at ved spørsmålet om konflikthåndtering ble det lagt til grunn at rektor er styrer 

ved skolen og har personalansvar. Dette grunnlaget var hentet ut fra de faktiske forholdene 

som ligger rundt arbeidsbeskrivelsen til norske rektorer. Kan dette ha noe å si? Vil rektors 

formelle ansvar i det daglige virke inn og bli utslagsgivende i prosessen med å skape en 

lærende skole? Er det slik at rektor føler ansvar og det forventes ansvar av rektor for denne 

prosessen? Rektor omtalte seg selv om en selvsagt kandidat til å håndtere konflikter men på 

spørsmålet om erfaringssamling og erfaringsdeling ble det vist til at også lærerne kunne bli 

flinkere til dette. Er det slik at rektor har ansvar for noe i denne prosessen, mens fellesskapet 

har ansvar for andre ting? Denne masteroppgaven viser at debatten om rektors rolle i å skape 

en lærende organisasjon og om rektor kan være en endringsagent inneholder mange faktorer. 

Ut fra relevant teori, analysen av intervjuene og de beskrivelsene vi som masterstudenter 

fikk av informantene vil det være nærliggende å si at rektors rolle er av stor betydning og at 

rektor kan være en pågangsdriver for å skape en lærende organisasjon. På samme tid er det 

tydelig at fokuset ikke kun ligger på selve rektor. Det å tilnærme seg dette temaet igjennom 

rektor kan være en spennende innfallsvinkel, men det er tydelig at på samme tid som rektor 

har det formelle ansvaret er det flere andre instanser som har ansvar i denne prosessen. De 

statlige forventninger og målsetninger i samsvar med lærernes daglige ansvar må ikke 

oversees. Som Senge påpeker ”Virkeligheten består av sirkler, men vi ser rette linjer. Her 

ligger begynnelsen på vår begrensning som systemtenkere.” (Senge 2004:81) Dette bør vel 

også gjelde prosessen ved å gjøre en skole til en lærende skole. Her må man ikke begrense 

seg til å tenkte ensporet rektor, men også se på skolesystemet og de involverte der 

utviklingsprosessen går i sirkel, krets eller loop hvor alle spiller en viktig rolle. Det kan 

hevdes at rektor er den formelle lederen av en skole og at de personlige erfaringene denne 

personen gjør seg er avgjørende for om en skole utvikle seg eller ikke. På den andre siden er 

bildet mer komplekst enn som så og som rektor 3 uttalte, ”Det må også tas i betraktning at 

selv om en rektor gjør det bra er ikke dette på noen måte en garanti for at rektor vil lykkes 
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ved en annen skole.” Er ikke dette en tydelig indikator på at prosessen med å skape en 

lærende organisasjon er større enn en enkelt persons innsats? På samme tid er rektors bidrag 

essensielt og til tider uunnværlig som leder av skolen. Rektors rolle kan sees som en 

endringsagent i prosessen med å skape en lærende skole, men uten systemtenkning og fokus 

på de forskjellige aktørene vil en slik kompleks målsetting være vankelig å oppnå. 
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8. Avslutende kommentarer 

Denne masteroppgaven har tatt for seg rektors rolle i å skape en lærende organisasjon. 

Hovedspørsmålet har vært om hvilken rolle rektor spiller i å skape en denne prosessen og om 

rektor kan være en endringsagent i dagens skole. Disse spørsmålene har ligget til grunn for 

arbeidet rundt oppgaven men spørsmålene om hvilke innfallsvinkel som bør benyttes for å 

gjøre en skole til en lærende organisasjon, hvilken bakgrunn en bør rektor ha, hva som 

spiller inn på endringsprosesser, ledelsens struktur og innfallsvinkel eller organisasjonens 

kultur og om rektor kan være en endringsagent har vært hjelpespørsmål i utarbeidelsen av 

rammene og vært avgjørende for drøftingen. 

Oppgaven har vært skrevet som en reise gjennom relevant teori og empiri med en 

avsluttende drøftingsdel. Av teorien presentert har begrepet ”lærende organisasjoner” blitt 

omhandlet. Her har nærliggende begreper som læring, utvikling og kvalitet utgjort et godt 

fundament. Det har videre blitt vist til klassiske teoretikere som Argyris, Schön, Senge, 

Nonaka og Takeuchi som alle har levert viktige teorier og bidrag til tema lærende 

organisasjoner. Argyris & Schön  med enkel og dobbelkrets læring, Senge med boken og 

teorien om den femte disiplin og Nonaka & Takeuchi med sin kunnskapsspiral. Siden 

oppgaven tar utgangspunkt i rektor som leder for en skole, har teorier rundt ledelse blitt 

drøftet. Her har blant annet bidrag fra Leithwood og Davies fått stor oppmerksomhet. 

Leithwood syn på ledelsen som selve pågangsdriveren og katalysatoren for en organisasjon 

mens Davies ser for seg lederen som limet som får alle partene til å samarbeide.  

Tiltross for at rektors rolle har hovedfokus i oppgaven er lærerpersonalet blitt trekt inn. Dette 

er på bakgrunn av det samspillet som skjer i skolen. Teorier om skolekulturen, 

læringskulturen og samarbeid har blitt presentert med teoretikere som Schein, Berg og 

Hargreaves i fokus. Det er mange fokus områder som kunne ha vært drøftet i oppgaven, men 

disse er valg på bakgrunn av kvalitative intervjuer gjennomført. Våren 2008 ble 3 

videregående skoler besøkt i 3 forskjellige fylker. Her ble rektor og 5 lærere intervjuet om 

hvordan skolene forholdt seg til og arbeidet med å skape en lærende organisasjon. Det ble 

det stilt en rekke spørsmål om forhold som samarbeid, konfliktløsing og systemer for sikring 

av erfaringer som er brukt i drøftingen avslutningsvis i denne oppgaven.  

Oppgaven er teoretisk tung og på bakgrunn av dette arbeidet var det spennende å 

sammenligne teoriene med rektorene og lærernes egne historier. Intervjuene er utført i en 
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tidlig fase av oppgaven hvor spørsmålet om skolene selv oppfatter seg som en lærende 

organisasjon ikke ble spurt. På samme tid som dette kan være vanskelig for oppgaven har det 

gjort arbeidet med analysen mer spennende og utfordrene. Det har vært mange runder hvor 

spørsmålet om hva en lærende organisasjon faktisk innebærer har vært gjenstand for 

diskusjon for ikke å glemme timer med analyse av intervjuene for å kunne drøfte om og evt 

hvordan skolene jobber for å bli en lærende organisasjon. Oppgaven tar for seg rektors rolle i 

denne prosessen og selv om intervjuene har sine svakheter ble et klart bilde av rektor og 

lærernes innvirkning ved skolene tydelig skissert. Oppgaven konkluderer, om noe lite 

overraskende, at rektors rolle kan sees som en endringsagent i prosessen med å skape en 

lærende skole. Det er i midlertidig viktig å merke seg at uten systemtenkning og fokus på de 

forskjellige aktørene vil en slik kompleks målsetting være vankelig å oppnå. 
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Vedlegg 

Brev som ble sendt ut til rektorer ved videregående skoler i fem forskjellige fylker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til:                                                                                                                                                                 
ararearear videre gående skole                                                                                          
aaasdasdadsasdadsad                                                                                                                  
asadsadsdas 

Fra:                                                                                                                                                         
Marianne Aasvestad                                                                                                      
Gamle Øøøøøøøvøøei                                                                                                       
0000 Oslo 

Marianne Gjerland                                                                                                 
Trondheims. 64                                                                                                                
0000 Oslo         Blindern, 26. mars 2008 

 

Intervjuer i forbindelse med masteroppgave i pedagogikk 

Vi er to jenter som studerer pedagogikk ved Universitetet i Oslo innen masterretningen 
Didaktikk og organisasjonslæring. Vi holder nå på med masteroppgaven vår som 
omhandler skoleledelse ved videregående skoler. Oppgaven tar for seg hvilken rolle 
rektor spiller i prosessen mot å skape en utviklende skole, og med dette legger vi vekt på 
en skole som er kreative på å fremme elevenes og de ansattes læring og trivsel. I denne 
sammenheng skal vi gjøre kvalitative intervju av rektorer og lærere ved et utvalg skoler 
for å se på hvilket syn rektor har på seg selv som leder, og hva han kan gjøre i prosessen 
mot å skape en utviklende skole. Vi håper deres skole har mulighet til å stille med 
intervjuobjekter i april eller mai måned. Det vil ikke kreves forberedelse i større grad da 
vi er ute etter ulike synspunkter og erfaringer. Vi håper rektor (evt. andre fra 
skoleledelsen) samt et mindre utvalg lærere har mulighet til å stille til et lite individuelt 
intervju. Vi kommer selvfølgelig til deres skole etter avtale.  

Vi håper på positivt svar, men ønsker tilbakemelding fra dere uavhengig om dere kan 
stille. Vennligst send svar per e-post til øøøøøøøø@student.uv.uio.no 

På forhånd takk 

 

Med vennlig hilsen                                                                                                                    

Marianne Aasvestad og Marianne Gjerland 
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Intervjuguide Lærere 

Bakgrunn: 

Kjønn og alder 

Hvor lenge har du jobbet i skolen? 

Hva slags utdannelse har du? 

Hva slags fag underviser du i? 

 

Deg som lærer: 

1. Hva legger du i det å skape en god skole? 

2. På din skole, er det noen faktorer som er med å hindre utviklingen av en god 
skole? 

 

Ledelsen ved skolen: 

3. Hvordan er samarbeidsforholdene mellom rektor og lærere? 

4. Hvordan er samarbeidet lærerne i mellom? 

5. Vil du si at samarbeidet ved skolen din er formelt (i form av møter) eller uformelt 
(som over en kopp kaffe på personalrommet)? 

6. Hvordan vil du beskrive ledelsesstilen ved skolen? 

 

Lærerplanen: 

7. Hvordan oppfatter og forholder du deg til den nye læreplanen? 

8. Hvordan synes du skoleledelsen forholder seg til den nye læreplanen? 

 

Endring i skolen 

9. Hvordan takler skolen utfordringer som konflikter mellom lærerne og lærerne og 
skoleledelsen? 

10. Hvordan sikrer ledelsen at erfaringer blir samlet, bearbeidet og spedt? 

11. Har skolen noen konkrete systemer for samling av erfaring. Noen slags 
læringssløyfer? 

12. Hvordan arbeider du mot å nå skolens mål?  

13. Blir din stemme hørt i beslutningsprosessene ved skolen? 
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Intervjuguide Rektor 

Bakgrunn: 

Kjønn og alder 

Hvor lenge har du jobbet i skolen? 

Hva slags utdannelse har du? 

 

Deg som rektor: 

1. Hva mener du din rolle er som rektor? 

2. Hva bruker du mest tid på i løpet av en uke. Administrativt arbeid eller 
pedagogiske tiltak? 

3. Hva legger du i å skape en god skole? 

4. På din skole, er det noen faktorer som er med å hindre utviklingen av en god 
skole? 

 

Samarbeid: 

5. Hvordan er samarbeidsforholdene mellom rektor og lærere? 

6. Hvordan er samarbeidet lærerne i mellom? 

7. Vil du si at samarbeidet ved skolen din er formelt (i form av møter) eller uformelt 
(som over en kopp kaffe på personalrommet)? 

 

Lærerplanen: 

8. Hvordan oppfatter og forholder du deg som rektor til den nye læreplanen? 

9. Hvordan oppfatter og forholder lærerne seg til den nye læreplanen? 

 

Endring i skolen 

10. Hvordan takler skolen utfordringer som konflikter mellom lærerne og lærerne og 
skoleledelsen? 

11. Hvordan sikrer ledelsen at erfaringer blir samlet, bearbeidet og spedt? 

12. Har skolen noen konkrete systemer for samling av erfaring. Noen slags 
læringssløyfer? 

13. Hvor viktig er lærerne i beslutningsprosesser ved skolen?  

14. Hva legger du i å være en god leder? 
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