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Forord 
Norsk deltakelse i OECDs studie av skoleledelse, Improving School Leadership 

2006-2008, er lagt til grunn for denne masteroppgaven.  Første fase i studien, 

å utarbeide en bakgrunns- eller statusrapport for arbeidet med skoleledelse, er 

gjennomført i hvert av de 22 deltakerlandene. Den norske bakgrunnsrapporten 

ble ferdigstilt i januar 2007 og presentert for OECD i februar 2007.  

Mitt fokus i denne oppgaven er knyttet til utvikling av skoleledelse som 

profesjon I tillegg ønsker jeg å bidra med en norsk tekst som kan gi innsikt i 

Improving School Leadership-rapporten om skoleledelse i Norge, og hvordan 

deltakelse i en internasjonal studie i regi av OECD kan arte seg.  

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for arbeidet fra norsk side med meg som 

koordinator. Den norske rapporten vedlegges derfor denne oppgaven som 

erfaringsbasert materiale. Jeg håper oppgaven kan være et bidrag i 

oppfølgingen av Improving School Leadership-studien internt og i 

Utdanningsdirektoratets samarbeid med fagmiljøene, KS og organisasjonene.  

En takk rettes til ledelsen i Utviklingsavdelingen i Utdanningsdirektoratet som 

la til rette for at oppgaven kunne skrives i dette vårsemesteret. Takk til Jorunn 

som informant, en takk til Arild og Berit for gode råd, takk til Halvor for 

korrektur og til Ellen for hjelp med tabellen. En stor takk til Eli Ottesen for 

engasjert, innsiktsfull og oppmuntrende veiledning. 

 

Oslo, 17. mai 2007 

Arnhild Hegtun 
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1. kapittel: Innledning  

På tross av langvarig og bredt anlagt satsing på kurs vet vi ikke om vi har gode 

skoleledere i Norge i dag. Det vi vet er at det er mange meninger om skoleledelse og 

skoleledere og deres betydning for elevenes læring og skolens utvikling. Dette har 

Norge rapportert til OECD1 som en del av studien Improving School Leadership hvor 

Norge deltar som et av 22 land (OECD 2007a).  

Det stilles ikke krav om noen form for formell utdanning for å tilsettes som 

skoleleder i Norge i dag, men det er store forventninger og krav til rektor ved en 

skole. Dette er blant de forhold vi fra norsk side har rapportert, og som vil bli 

bevisstgjort gjennom arbeidet OECD har initiert. Uten krav om utdanning er det 

vanskelig å se et yrke som en egen profesjon. Min antagelse er at OECD vil utfordre 

Norge til å utrede en fremtidig utdanning for skoleledere. Dette er bakgrunnen for at 

jeg ønsker å drøfte skoleledelse som profesjon. På grunnlag av min antagelse vil jeg 

utforme en problemstilling for oppgaven og foreta en avgrensning i samsvar med 

denne. 

I dette kapitlet vil jeg ytterligere begrunne oppgavevalget og gi en kort beskrivelse av 

intensjoner og muligheter som åpnes med Improving School Leadership studien.  

Deretter beskriver jeg min rolle i forhold til OECD arbeidet, og gjør rede for hvem 

jeg i første rekke henvender meg til med denne teksten. 

1.1 Bakgrunn og begrunnelse for valg av tema 

Mitt formål, ved valg av tema, er å gi et forskningsbidrag til den aktuelle debatten om 

hvordan skoleledelse2 kan utvikles som fagfelt og profesjon. Jeg ønsker å kaste lys 

                                              

1 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

2 Skoleledelse omfatter i oppgaven øverst ansvarlige leder, rektor, og øvrige skoleledere jf bruk i den norske 
bakgrunnsrapporten (vedlegg 3: avsnitt 35). 
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over den norske bakgrunnsrapporten3, som beskriver situasjonen for 

skolelederutdanning i Norge, og derved gi et grunnlag for oppfølging på kort og lang 

sikt i Norge av det arbeidet OECD har igangsatt.  

Valg av tema og problemstilling for denne oppgaven er ment å bidra til at forhold ved 

norsk lederopplæring, som beskrives i rapporten, kan belyses og drøftes i 

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, Nettverk for skoleledelse, KS4 

og organisasjonene før OECD kommer med sine analyser og anbefalinger. Dette 

muliggjøres ved å skrive oppgaven våren 2007, umiddelbart etter ferdigstilling av 

bakgrunnsrapporten for OECD om skoleledelse i Norge. Det faktum at vi ikke har 

definert krav til utdanning for tilsetting som skoleleder er vesentlig for mitt valg av 

fokus. ”På nasjonalt nivå har vi ikke oversikt over hvordan forholdet mellom krav og 

støtte praktiseres fra skoleeier overfor rektor, eller hva slags formell utdanning 

skolelederne faktisk har” (Norsk rapport:avsnitt 3345).  

Temaet i oppgaven vil Utdanningsdirektoratet kunne følge opp og drøfte i 

samarbeidet med fagmiljøene som en del av forberedelsene før vi får OECDs 

anbefalinger våren 2008. Slik vil denne oppgaven sammen med drøftingene kunne gi 

en beredskap for hvordan vi ønsker å følge opp OECDs anbefalinger i norsk 

sammenheng, gitt norske rammer og tradisjoner. 

En annen begrunnelse er at arbeidet med denne masteroppgaven vil gi økt kvalitet til 

det arbeidet jeg har påtatt meg som koordinator for OECDs Improving School 

Leadership-studie i Norge. Det vil forhåpentlig gi meg en tryggere faglig plattform i 

samarbeidet internasjonalt, og øke legitimiteten til Utdanningsdirektoratets arbeid i 

fagmiljøene hjemme.  

                                              

3 Det er utarbeidet bakgrunnsrapporter fra 22 deltakerland i OECD studien. Når jeg viser til rapporten eller 
bakgrunnsrapporten, mener jeg den norske, som er vedlagt oppgaven (vedlegg 3). 

4 KS - tidligere Kommunenes Sentralforbund - har nå KS som sitt fulle navn på norsk 

5 Ved henvisninger til den norske, vedlagte bakgrunnsrapporten benyttes: Norsk rapport og avsnittsnummer i rapporten. 
Alle sitater fra ulike landrapporter er oversatt til norsk av meg. 



 

  Hegtun:  UTLED 4090, ILS, UiO, vår 2007  

11 

I arbeidet med tema for denne masteroppgaven benyttes erfaringsbasert kunnskap og 

praksisforankret innsikt ved at jeg relaterer oppgaven direkte til mitt arbeid med 

Improving School Leadership-studien.  

1.2 Intensjon og initiativ fra OECD 

OECD vil med programmet Improving School Leadership bidra til at skoleledelse 

settes høyere på dagsorden i medlemslandene. Intensjonen er å få fram informasjon 

og analyser på bakgrunn av forskning og praksis om skoleledelse i det enkelte 

deltakerland, for å foreta sammenligninger og analyser på tvers av landegrensene. 

Deretter vil OECD gi vurderinger og råd til det enkelte deltakerland med tanke på 

hvordan ledelse i skolesektoren kan forbedres. 

Flere forhold gir grunn til å gi skoleledelse økt oppmerksomhet. ”Humankapitalens 

økende verdi gir skolen andre funksjoner enn i industrisamfunnet. Skolen kan se ut 

som den gjorde for en generasjon siden, både i bygninger og innhold, men dens 

funksjon og posisjon i samfunnet forandrer seg” (Frønes 2006). Skolens utfordringer 

og formål må ses i sammenheng med de utfordringene samfunnet står overfor.  

Utenriksminister Gahr Støre skriver:  

”I vårt fellesskap ligger en historisk kulturarv til grunn – verdier, normer og regler av 
universell karakter: Menneskerettigheter, rettsstat, demokrati, ytringsfrihet, fri 
religionsutøvelse, likestilling mellom kvinner og menn. Det er bjelker i vårt samfunn – 
rettigheter og friheter – bygd opp gjennom generasjoner, det er verdier som ikke er og ikke 
skal gjøres relative.  Endret sammensetning av Norges befolkning virker inn på hvem det 
norske vi er i en globalisert verden. Alle grupper i Norge må kunne fremme synspunkter, 
møte motstand, møte respekt, vinne gehør. Vi trenger felles arenaer for å kunne skape noe 
sammen – og for å ivareta rettigheter og plikter sammen” (Gahr Støre 2007).  

Skolen er en slik arena. Samfunnsendringer reflekteres i skolen og gir nye 

utfordringer for en skoleleder, både når det gjelder skolens indre liv, men ikke minst i 

et videre internasjonalt perspektiv. Elevene bringer ulike kulturer inn i klasserommet, 

globale og nasjonale utfordringer speiles i innholdet elevene arbeider med. 

Internasjonale sammenligninger setter søkelys på elevenes læringsresultater, 

arbeidsbetingelser og trivsel. Samtidig kartlegges mistrivsel og mobbing. Det legges 
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fram rapporter, analyser og vurderinger som fordrer innsats for å endre forholdene. 

Deltakelse i internasjonale sammenligninger kan også gi gjenkjenning og læring 

gjennom den innsikt man får i andre lands beskrivelser og begrunnelser på en rekke 

områder. Det kan gjelde organisering og beslutninger om for eksempel økning av 

oppgaver delegert til skolenivå, tillagt rektors ansvar som arbeidsgiver og skoleeiers 

representant. Det kan vurderes om økt vekt og fokus på skoleleders ansvar som 

personalansvarlig for lærerkollegiet og deres mulighet for utvikling, parallelt med økt 

økonomisk ansvar – i tillegg til skolens hovedoppdrag, elevenes læring og mestring, 

fører til endringer som kan gjenkjennes i flere land.  Danning og gode vilkår for 

læring, trygge elever som utvikler sin kompetanse og ferdigheter over et bredt 

register som ballast for eget liv, og som grunnlag for aktiv deltakelse i storsamfunnet, 

har til alle tider vært, og er, helt sentrale utfordringer for skoleledere og lærere, og 

kjernen i skolens samfunnsmandat. Men gamle virkemidler utfordres i en tid med 

større krav til målbare resultater, ny teknologi og økt mobilitet med endringer i 

elevsammensetning - med ulike språk, ulik kulturell bakgrunn og tilknytning til 

forskjellige religioner i samme elevgruppe. De mulighetene og utfordringene som 

disse endringene innebærer endrer også læreres oppgaver og skoleleders ansvar for å 

lykkes - med tilpasset opplæring og optimale forhold for den enkelte elev.  

I 2005 ble OECD programmet Teachers Matter: Attracting, Developing, and 

Retaining Effective Teachers (OECD 2005) avsluttet. I konklusjonen pekes det på 

læreres grunnleggende betydning for elevers resultater og utbytte av sin skolegang. 

Rapporten viser store forskjeller i læreres arbeidsforhold, og hvordan 

arbeidssituasjonen direkte påvirker deres mulighet for å gjøre en god jobb sammen 

med elevene. Det ble påpekt at rektorer og andre skoleledere har ansvar for lærerens 

arbeidsforhold, og for å legge til rette for at lærerne kan gjøre en god jobb og være i 

stadig utvikling. Det ble også poengtert at tilrettelegging bør skje i samsvar med 

lærernes erfaringer, uttrykte behov og ønsker. Konklusjon og anbefalinger fra 

programmet Attracting, Developing, and Retaining Effective Teachers er den direkte 

foranledningen for Improving School Leadership studien(OECD 2007a), og gir 

retning for arbeidet med å identifisere nyskapende og gode politiske initiativ for 
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utvikling av skoleledelse, som igjen kan gi grunnlag for å vurdere ”ny politikk” på 

området i medlemslandene. 

1.3 Utdanningsdirektoratets oppfølging av OECDs initiativ 

Utdanningsdirektoratet avtalte med Kunnskapsdepartementet at Norge skulle delta i 

OECDs arbeid med Improving School Leadership i desember 2005/januar 2006. 

Jeg ble oppnevnt som koordinator for det norske arbeidet med Improving School 

Leadership i januar 2006. Første fase av arbeidet innebar å utvikle en 

bakgrunnsrapport fra Norge om ulike forhold knyttet til skoleledelse. De første 

rapportene, inklusive den norske, ble lagt fram på en OECD-samling i Brussel i 

februar 2007. Det videre arbeidet innebærer analyser, vurderinger og seminarer i de 

enkelte land for å dele kunnskap, skape engasjement og forberede oss på hva vi vil få 

som analyse og vurdering med anbefaling for videre arbeid og politikkutforming fra 

OECD. Det er svært mye å gripe fatt i fra den norske rapporten. Den avdekker at vi 

har store områder vi vet lite eller ingenting om i Norge, i form av systematisert og 

dokumentert kunnskap. Dette omtales i femte kapittel. 

Utdanningsdirektoratet har tradisjon for at denne type utrednings- og 

koordinatoroppgaver gis som betalte oppdrag til ulike forskningsmiljø. Forløperen til 

Improving School Leadership var, som tidligere omtalt, OECD programmet 

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, eksempelvis gitt som 

oppdrag til Arbeidsforskningsinstituttet (OECD 2005) . 

Når det gjelder Improving School Leadership-programmet valgte 

Utdanningsdirektoratet å gi meg, som ansatt, oppdraget med å være faglig 

koordinator for programmet i Norge. Det var et sentralt poeng at 

Utdanningsdirektoratet denne gang skulle lede og koordinere arbeidet selv både på 

grunn av temaets karakter, ledelse i utdanningssektoren, men også for å bygge den 

kompetansen et slikt arbeid og internasjonalt samarbeid gir, internt i direktoratet. Når 

OECD kommer med sine analyser og anbefalinger våren 2008, som skal følges opp 
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fra Utdanningsdirektoratet, gir det et godt utgangspunkt for det videre arbeidet at det 

norske analysegrunnlaget (bakgrunnsrapporten, vedlegg 3) er koordinert og ferdigstilt 

av Utdannings-direktoratet. Min ledererfaring og arbeid med ledelsesutvikling i 

sektoren var også et argument det ble lagt vekt på for at jeg skulle påta meg 

oppgaven.  

1.4 Egen rolle i arbeid med Improving School Leadership 

Mitt direkte bidrag i skriveprosessen med den norske rapporten er introduksjonen, 

første, andre og sjuende kapittel.  I de øvrige kapitlene er presentasjoner fra offentlige 

utredninger og rapporter fra sentralt nivå foretatt av meg. Koordinering og 

ferdigstilling av innspill og bidrag fra ulike fagmiljø er gjort i samarbeid med 

fungerende koordinator for Nettverk for skoleledelse. I denne oppgaven vil jeg 

primært ta fram forhold relatert til skoleleders kompetanse og mulighet for 

formalisert utdanning fra fjerde, sjette og sjuende kapittel. 

Min tilsetting og rolle gir meg et ”innenfra-perspektiv” og et ”forvaltningsmessig 

perspektiv” i forhold til stoffet. Men jeg tilhører også lærerprofesjonen, og har, 

parallelt med å være leder i utdanningssektoren i en årrekke, fulgt og deltatt i 

utviklingen av studiet i utdanningsledelse både som kontaktperson for nettverk, 

referansegruppedeltaker, foreleser og student. Oppgaven jeg leverer som master i 

utdanningsledelse6 ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling7 (ILS) er direkte 

forankret i eget arbeid og erfaringsbasert. 

Jeg håper med oppgaven å kunne bidra med ny kunnskap på feltet. Samtidig håper 

jeg denne oppgaven kan vekke interesse og benyttes internt i Utdanningsdirektoratet. 

I første rekke ved å bidra til innsikt i OECD arbeidet og skoleleders arbeid med 

kompetanseutvikling og eventuelle behov for ytterligere kvalifisering, men også for å 

                                              

6 Utdanningsledelse benyttes i oppgaven om skoleledelse som universitetsfag. 

7 ILS - Institutt for Lærerutdanning og Skoleutvikling ved  UiO -Universitetet i Oslo. Forkortelsen benyttes i oppgaven. 
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stimulere til hvordan Utdanningsdirektoratets ulike avdelinger kan gi 

substansinformasjon til skoleledere om sine områder og ha forventninger til 

skoleledelsens rolle i oppfølging av rådende utdanningspolitikk.  

Jeg har disse målgruppene i tankene når jeg skriver oppgaven, med særlig tanke på 

hvordan vi kan arbeide videre med de utfordringene som blir belyst her. Arbeidet 

med denne masteroppgaven gir samtidig meg en mulighet til å være analytisk i 

forhold til det pågående arbeidet. Utfordringer og dilemmaer knyttet til analyse av 

eget arbeid problematiseres i fjerde kapittel. 

Selve utformingen gis med tanke på at dette arbeidet skal være i samsvar med 

kravene for en masteroppgave. 

1.5 Analyse og anbefalinger fra OECD i 2008  
– en antagelse 

Education, education, education! Tony Blairs strategi for England refereres det stadig 

til, selv om den ligger vel 10 år tilbake i tid. Utdanning er god politikk og står høyt på 

agendaen verden over. Aktørene er mange, forskningen er mangesidig, ikke minst når 

det gjelder skoleledelse. Ulike interesser og ulike argumenter og forslag til løsninger 

fremmes fra så vel politikere som praktiserende skoleledere og forskere. OECD 

knytter til seg ekspertise fra et bredt spekter av fag- og forskningsmiljøer. Det brede 

samarbeidet gir stor oppmerksomhet, legitimitet og gjennomslag for organisasjonen, 

og gjør den til en viktig utdanningspolitisk aktør.  

”OECD er basert på mellomstatlig samarbeid på områder som spenner over hele 
bredden av økonomiske, næringspolitiske og sosiale spørsmål, og som har virkning 
over landegrensene. OECD har ingen overnasjonal myndighet. Organisasjonens 
styrke ligger i dens analytiske arbeid og dens "overtalelsesevne" (peer pressure) i 
forhold til å bevege medlemslandene mot felles tilnærminger til og retningslinjer for 
sin nasjonale politikk i en gjensidig avhengig verden” (OECD 2007c).  

Rådene fra OECD tillegges vekt innenfor flere samfunnsfelt, ikke minst når det 

gjelder utdanningspolitikk. Hva kan Norge forvente fra OECD i 2008 relatert til 

Improving School Leadership? 



 

Hegtun:  UTLED 4090, ILS, UiO, vår 2007  

16 

Spørsmålene fra OECD (vedlegg 2), som danner grunnlag for de nasjonale 

rapportene, er bredt anlagt. Dette innebærer at mange sider ved ledelse av utdanning 

belyses, som rekruttering, krav til kvalifisering, arbeidsbetingelser, samarbeid og 

kompetanseutvikling, vurdering og rapportering – for å nevne noe. Spørsmålet om 

hva det innebærer å være leder på skolenivå i dagens mangfoldige samfunn, hvilke 

oppgaver som forventes utført og hvilken kompetanse den enkelte leder vil trenge 

som leder og arbeidsgiverrepresentant ligger som en grunntone i spørsmålene fra 

OECD. Hvordan oppnås denne kompetansen? Hvilke krav bør stilles til kompetanse 

og kvalifisering før tilsetting? Hvordan følges kompetanseutvikling opp for ledere 

som skal lede en lærende organisasjon, og effektivt bidra til optimale elevresultater? 

Fram til 2004 ble det stilt krav om pedagogisk utdanning og tre års praksis som lærer 

fra det skoleslaget man skulle lede for å tilsettes som rektor i skolen. Fremdeles har 

de aller fleste skoleledere i Norge lærerutdanning og erfaring fra skoleslaget de leder. 

Men bildet kan endres etter endringen av Opplæringslovens § 9-1, med virkning fra 

januar 2004, hvor det står: ”…Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk 

kompetanse og nødvendige leiareigenskapar.” 

Det gis ikke krav om spesiell utdanning eller henvisning til utdyping og presisering 

av loven i form av rundskriv. Dette gir skoleeier, ved tilsetting av rektorer, anledning 

til skjønnsmessig å vurdere hva pedagogisk kompetanse og nødvendige 

lederegenskaper skal innebære. Det er derfor ikke lenger spesifikke formelle krav til 

utdanning for tilsetting som leder i skolen. Min antagelse er at OECD vil oppfordre 

Norge til å utrede hvordan en obligatorisk utdanning eller spesifikke 

kvalifiseringskrav som grunnlag for tilsetting i lederstilling i skolen kan se ut. 

Disse forhold og denne antagelsen danner utgangspunkt for min interesse og 

tilnærming. 
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1.6 Oppgavens problemstilling 

Formulert som spørsmål er min problemstilling i denne oppgaven: 

Forbedring av skoleledelse som studie i OECD – hva slags konsekvenser kan 

det få for skoleledelse som profesjon i Norge? 

For å belyse dette spørsmålet kan det være aktuelt å se både på hvordan skoleledelse 

som tema føyer seg inn i OECDs studier, og på hvordan begrepet profesjon forstås. 

Hva legges i profesjonalisering? Hvilken posisjon har skoleledelse i akademia? 

Hvordan har Norge beskrevet skolelederes kunnskapsbase og utdanning 

sammenlignet med andre OECD-land? Hvordan er skoleledere organisert i Norge? 

Hvilken betydning har fagorganisasjonene når det gjelder skoleledelse som 

profesjon? 

I denne oppgaven vil jeg i liten grad berøre den profesjonalisering som foregår 

løpende, gjerne i form av systematisert kompetanseutvikling for skoleledere, men 

konsentrere meg om forutsetninger for å forstå og utvikle skoleledelse som et fag og 

en profesjon. 

Grunnlaget for min interesse ligger også i det forhold at utdanningsledelse nå er 

etablert som universitetsfag, men ikke gjort obligatorisk som grunnlag for 

ledertilsetting i skolen. Jeg vil kort beskrive hva som skal til for å etablere 

utdanningsledelse som universitetsfag med egen forskning. Jeg antar at ulike 

spenningsfelt, dynamikk i prosessen og ulike aktørers interesser har gjort seg 

gjeldende. Det faktum at utdanningsledelse er etablert som universitetsfag gir en 

grunnleggende premiss for å utvikle skoleledelse som profesjon med basis i praksis 

og forskning på feltet. Skoleledelse som profesjon og utdanningsledelse som 

forskning, fag og studietilbud vil være mitt anliggende i denne oppgaven i lys av det 

arbeidet som er igangsatt av OECD. 
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For å belyse oppgavens problemstilling legger jeg litteratur om profesjoner og 

profesjonsutdanning til grunn og ser etter kjennetegn ved fagutvikling og 

profesjonsdannelser i det materialet som er utviklet for OECD. I oppgaven vil jeg 

også gi en kort redegjørelse for de arbeidsmetodene som er benyttet for å utarbeide 

grunnlagsrapporten for OECD.  

1.7 Oppgavens struktur 

I første kapittel gir jeg min begrunnelse for oppgavevalg og konkretiserer oppgavens 

problemstilling. Jeg redegjør for målgruppe og hvordan dette arbeidet kan være et 

bidrag for det videre arbeidet som Improving School Leadership-studien åpner opp 

for. 

I det andre kapitlet presenterer jeg oppgavens teoretiske grunnlag. Jeg legger ulike 

innfallsvinkler og perspektiv relatert til profesjon og profesjonsutvikling til grunn.  

I tredje kapittel gir jeg en kort beskrivelse og drøfting av hva deltakelse i 

internasjonale studier kan bety for Norge. 

I fjerde kapittel viser jeg at mitt metodevalg er sammensatt, og noe utradisjonelt ved 

at jeg først beskriver de prosesser og arbeidsmåtene som ble valgt, og gjennomført, 

som del av arbeidet med å fremstille bakgrunnsrapporten for OECD. Dette innebærer 

også overveielser av de valg som ble gjort når det gjelder datagrunnlag, valg av 

informanter, ulike aktører og interessefelt. Teksten, selve rapporten som er utarbeidet 

for OECD, legger jeg til grunn for arbeidet med oppgaven som et erfaringsbasert 

grunnlag. Jeg benytter også innspill fra den pågående debatten. Jeg benytter en 

kvalitativ tilnærming og forskningsmetode ved å tolke og forstå data, beskrivelser og 

funn i lys av problemstillingen, for å belyse og drøfte skoleledelse som mulig 

profesjon. 
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I femte kapittel beskriver jeg hva slags innholdskomponenter og spørsmål som er lagt 

til grunn fra OECDs side i Improving School Leadership studien, med særlig vekt på 

beskrivelser som kan belyse problemstillingen. Hovedfunn fra rapporten beskrives. 

I det sjette kapitlet drøfter jeg hva som ble belyst gjennom den norske 

bakgrunnsrapporten relatert til de av OECDs spørsmål som belyser problemstillingen, 

særskilt med tanke på kompetansekrav og utdanning for skoleledere. Deretter drøfter 

og vurderer jeg hvilke muligheter og utfordringer som knytter seg til å utvikle 

skoleledelse som profesjon, på basis av rapporten og den aktuelle debatten. 

I sjuende kapittel gis tentative forslag for videre refleksjon og valg for 

Utdanningsdirektoratets videre samarbeid med partene i arbeidslivet og fagmiljø for å 

utvikle fagfeltet og utdanning for skoleledere.  
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2. kapittel: Skoleledelse som profesjon 

Jeg er opptatt av å finne ut om skoleledelse kan forstås som en egen profesjon, på 

hvilken måte den i så fall skiller seg fra andre profesjoner, spesielt lærerprofesjonen, 

og hvorvidt OECDs engasjement kan bidra til å feste skoleledelse som fag og 

profesjon. 

I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for teoretiske perspektiv og drøftinger relatert til 

begrepene profesjon og profesjonalisering.  

2.1 Om profesjoner og profesjonsdannelser 

Det siste hundreåret har de klassiske profesjonene spilt en vesentlig rolle i samfunnets 

moderniserings- og rasjonaliseringsprosesser. Profesjoner har oppstått som resultat av 

kunnskaps- og interessefellesskap gjennom utdanning og arbeid. Men med økt 

kunnskap og spesialisering endres tradisjonell arbeidsdeling, og endrede betingelser 

for både avprofesjonalisering og etablering av nye profesjoner oppstår. For å forstå 

skoleledelse som profesjon blir det viktig å stille spørsmål ved hva en profesjon er, 

hvordan og hvorfor profesjoner etableres. 

En tilnærming for å forstå hvordan profesjon defineres finner jeg i leksikon: 

Profesjon er en offisiell angivelse av erverv, et yrke man er faglært i, mens det å 

profesjonalisere innebærer utvikling til en profesjon. Profesjonell innebærer 

yrkesmessig å ha gjort noe til en levevei. Profesjonisme forstås som yrkesmessig 

virksomhet. Profesjonist er en som driver noe yrkesmessig, det motsatte av å være 

amatør (Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon 1991). Disse 

leksikonbaserte definisjonene er ikke alltid helt i samsvar med hvordan begrepene 

brukes i dagligtale. Ordet profesjonell har, for eksempel, gått inn i hverdagsspråket, 

og gir mening, selv om det noe upresist beskriver mestring, yrkesstolthet og 

ansvarlighet, uten nødvendigvis å benyttes om en som har et bestemt yrke (Selander 

1993). 
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Profesjonalisering brukes i dagligtale og forstås som utvikling til en profesjon 

(Kunnskapsforlaget 1991). Profesjonalisering forsås også som løpende oppdatering 

og kompetanseutvikling av profesjonelle yrkesutøvere (Moos m.fl 2002). Støkken 

(2002) bruker kontinuitet og endring som begrepspar i sin beskrivelse av profesjoner 

som samfunnsmessige fenomen. Hun viser til at det er mange forfattere som har 

skrevet om profesjoner de siste 20-30 årene parallelt med utvikling av nye yrker og 

profesjoner med fokus på forhold internt i ulike profesjoner. Selv er hun mer opptatt 

av ”de drivkreftene og påvirkningsfaktorene som ligger i profesjonenes omgivelser, 

enn i den interne faglige dynamikken” (ibid:27).  Profesjonene er aktører i 

samfunnsdebatten og er selv uttrykk for det samfunnet de virker i og er med på endre. 

Store samfunnsendringer til tross, definisjoner av profesjon som begrep har 

gjenkjennbare trekk over tid, selv om komponentene vektlegges ulikt, avhengig av 

hvilket poeng eller interesse forfatteren ønsker å fremheve eller bidra til å endre. 

Torgersen (1972) går tilbake til Wilenskys definisjon fra 1964, hvor det gjøres et 

poeng av rekkefølgen i de komponentene en profesjon, i følge denne definisjonen, 

forutsetter:  

”1) Heldagsyrke, 2) Formell utdannelse til dette yrket fra høyskole eller universitet, 
3) Organisasjon med yrkesutøverne, 4) Offentlig godkjenning av yrkesutøverne, 5) 
En eller annen kodeks som fastslår yrkesinnehavernes plikter og spesifikke krav” 
(ibid:32). 

Med en slik definisjon blir grunnlaget for en profesjon, og en profesjonsetablering, 

oppnådd gjennom bestemte faser i en utvikling. Torgersen på sin side er opptatt av 

koblingen mellom elementene utdanning og yrke og at denne sammenkoblingen 

foretas av myndighetene. Personer med definert langvarig utdanning får gjennom 

utdanningen yrker som ikke kan fylles av personer som ikke har denne utdanningen 

(ibid:10). 

Samfunnets behov for spesialisert kompetanse står ikke i motsetning til den enkelte 

yrkesutøvers interesser. Men individuelle interesser for å oppnå goder kan komme i 

tillegg når det gjelder å heve standens sosiale rang og forsvare kollegiale faglige og 
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økonomiske interesser. Dette er mekanismer som virker utestengende for alle som 

ikke tilhører profesjonen. 

Eliassen (1982) er opptatt av at profesjonene har makt, hva slags posisjon 

profesjonene står i, og hvilke muligheter det offentlige har for å styre profesjonene. 

Eliassen er opptatt av det monopol for bestemte typer jobber som skapes gjennom 

utdanning, noe som gir beskyttede yrkestitler, egne faglig interesseorganisasjoner, 

spesialiserte hierarkier, fast arbeidsfordeling og avgrensing overfor andre 

yrkesgrupper. Det utvikles en intern kontroll av faglige og etiske normer som skal 

gjelde for profesjonen gjennom etablering av forskning innen egne fagområder og 

forsøk på egen teoridannelse. Veksten av nye yrker og nye profesjoner i det offentlige 

er så stor, hevder Eliassen, at det er umulig å skaffe seg oversikt.  Han ser det som en 

hovedutfordring at profesjonene selv må, og selv må ønske, å medvirke til 

kostnadskontroll og omprioriteringer for å begrense sin utbredelse og makt. 

”Den viktigste ressurs profesjonene sitter med er deres ekspertise. Det er derfor 
nødvendig å bygge opp alternative ekspertiser, skape større innbyrdes konkurranse i 
de ulike profesjoner, og å finne fram til i hvilken grad spesialisert ekspertise egentlig 
er nødvendig for å kunne fatte beslutningene” (ibid:106). 

Disse definisjonene og vinklingene viser ulike interesser som gjør at 

profesjonsbegrepet rammes ulikt inn. Min interesse er å forstå betingelser for 

profesjoner og profesjonsdannelser og se hvor skoleledelse som fag og yrke 

posisjonerer seg.   

De klassiske profesjonene omfatter blant andre medisin, jus og teologi, og 

kjennetegnes ved lange utdanninger med viten som grunnlag, mens sykepleiere og 

lærere beskrives som semiprofesjoner, med mellomlang høyere utdanning (Laursen, 

Moos, Salling Olesen og Weber 2005). Sammen med fysio- og ergoterapeuter og 

sosialrådgivere, har disse yrkene ulike spesifikke kunnskapsgrunnlag, men felles er at 

de krever relasjonelt arbeid, sosial og kommunikativ kompetanse. 

Kunnskapsgrunnlaget for yrket er den faglige forutsetningen for tillit og at 

relasjonene etableres (ibid:2). Det stilles forventninger til yrkesutøvere som har et 

klart samfunnsmandat å ivareta overfor bestemte brukergrupper.  
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Hva skiller en profesjon fra et yrke? Dette er fokus for Selander (1993), som er 

opptatt av at faste kriteriesett for å definere en profesjon gjør det vanskelig å ta høyde 

for at profesjoner forandrer seg over tid. Kriterier som blir allmenngyldige kan bli så 

generelle at definisjonen ikke holder for de yrkesgrupper som skal beskrives og 

kjenne seg igjen. Han viser til Gesser (ibid:22) for å poengtere at profesjonsbegrepet 

kanskje ikke er så anvendbart lenger, som det var for de ”idealtypiske”, klassiske 

profesjonene (leger, advokater). Betraktes profesjonsbegrepet som en ideologi for å 

motivere innehavernes status, privilegier og maktstilling bør det kanskje oppgis. 

Profesjonsdannelse og profesjonsutdannelse blir, slik sett, kritisert for å føre til sosial 

utestengning. Laursen (2004) argumenterer likevel for at profesjonene, til tross for 

berettiget og innsiktsfull kritikk, fremdeles representerer en samfunnsmessig rasjonell 

og verdifull måte å organisere ekspertise på, sammenlignet med mulige alternativer.  

De eldre profesjonene organiserte seg rundt eget kunnskapsområde, mens de nyere 

profesjonaliseringsprosjektene mer kjennetegnes av at yrkesorganiseringen er 

gammel, men at man søker å oppnå status og innflytelse blant annet gjennom å 

utvikle sitt eget kunnskapsområde. En måte å gjøre dette på er å drive forskning innen 

eget fagfelt. En annen måte er å utvikle koblingen mellom teoretisk grunnutdanning 

og praktisk yrkesutøvelse, ved en særskilt praksisveiledning. Som 

profesjonaliseringsprosjekt identifiserer Selander (1993) fire element: kunnskap, 

status, forskning og kontroll over egen yrkesutøvelse. Et kjennetegn ved profesjoner 

er den friheten de har i egen yrkesutøvelse, både på grunn av respekten for deres 

profesjonelle vurderinger og beslutninger, og på grunn av deres profesjonelle skjønn. 

Tradisjonelt har de hatt en frihet fra andres reguleringer og vurderinger. Dette er 

bakgrunnen for det Evetts (2002) beskriver som selvregulerende yrker. 

I Nordisk Pedagogikk, temanummer om profesjoner (4/2006), drøftes diskursbegrepet 

og dominerende diskurser som kan gi bedre forståelse for profesjonsproblematikken. 

Salling Olesen (2006) har utviklet en teoretisk modell for å vurdere forholdet mellom 

praksis, vitenproduksjon og livshistorisk erfaringsdannelse som en gjensidig 

vekselvirkning. I diskursen vurderes hvilke vekstsoner som utvikles, og hvordan 
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denne byggingen og fornyingen av profesjonsgrunnlaget, som en motsetning til 

klassisk profesjonstenking, er basert på en avgrenset kunnskapsbase. Weber (2004) 

slår fast at betingelsene for det profesjonelle arbeidet har forandret seg radikalt, og 

gir, ved å beskrive subjektiviteten som grunnleggende for å analysere profesjoner som 

defineres som omsorgsarbeid eller relasjonsarbeid, et bidrag til å se at profesjoner 

eller profesjonsbegrepet ikke er statisk, men utvikles, endres og reforhandles som en 

løpende prosess av profesjonens medlemmer. Arbeidslivets økte krav til fleksibilitet 

og modernisering forsterker denne prosessen. Ved å inspirere til å benytte diskurs 

som metode for å forstå og fornye profesjonenes ståsted og betydning bidrar Moos og 

Krejsler (2006) til å gi de profesjonelle et verktøy for egen refleksjon og 

erfaringsdeling med kolleger, for å kunne vurdere egen posisjon og posisjonering på 

en konstruktiv måte. De inspirerer til å belyse sentrale dilemmaer og utfordringer i 

forståelsen av profesjonsbegrepet, profesjonenes stilling og profesjonalisering for og i 

yrket med diskurser relatert til demokratiforståelse, legitimitet, kompetanseutvikling 

og kjønn.  

Ytre og indre forhold i skolen påvirker skoleleders rolle og ansvar. Egen og andres 

oppfatning av eventuelle endringer må aktørene selv bidra til. Med henvisning til 

Abbott hevder Hernes (2002:45) at det er ”profesjonenes evne til abstraksjon som er 

det avgjørende, dvs å sette fakta inn i et kunnskapssystem”, fordi det ”setter 

profesjoner i stand til å erobre nye områder og til å overleve endringer ved å definere 

gamle oppgaver på nye måter.” Dette viser hvordan man ved å anvende kunnskapen 

på nye måter kan befeste sin posisjon som profesjon, eller danne en ny profesjon, i et 

samfunn i endring.  

Med profesjonsbegrepet i endring og fornying blir de klassiske profesjonenes 

definisjoner og problemstillinger interessante som et bakteppe for å forstå hva man 

har kunnet eller kan legge i begrepet. Som et ”minimumskrav” for å beskrive 

fellestrekk og definere en profesjon opplistes:  

• ”en selvstendig utdanning med basis i en vitenskapelig institusjon 
• en organisering av profesjonens medlemmer og en kollektiv faglig og etisk 

normativitet 
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• institusjonelt eller allment anerkjent monopol på visse arbeidsfunksjoner 
• de profesjonelles subjektive identifikasjon med faget og ansvarlighet for 

allmennheten” 
(Laursen m.fl.2005:19) 

Til tross for noenlunde enighet om disse kjennetegn ved en profesjon, diskuteres den 

relative betydning for hvert kjennetegn og sammenhengen mellom dem. Det kan 

virke som et paradoks at en rekke nye yrker strever etter å bli anerkjent som nye 

profesjoner, parallelt med at klassiske profesjoner gjennomgår vesentlige endringer 

eller delvis oppløsning (Laursen m.f. 2005). Utviklingen avhenger i høy grad, i følge 

Salling Olesen (2004), av de profesjonelles egen tolkning og oppfatning av sine 

faglige muligheter. Det er her fagdiskursen, som Moos og Krejsler (2006) inspirerer 

til, kan bidra til begrunnelser og gi ny innsikt innen en yrkesgruppe eller profesjon. 

Profesjonsutdanning fører til spesialistkunnskap innen et bestemt fagområde (Irgens 

2007). Dette gir grunnlag for refleksjon i forhold til lærerutdanning, som 

profesjonsutdanning, med flere fag og allmennlærer som spesifikk kompetanse. 

 Men den profesjonelle kan ikke bare være fagspesialist, hevder Irgens videre, man 

skal også lede seg selv, arbeide sammen med andre, og fungere innenfor rammen av 

en arbeidsorganisasjon der man skal håndtere usikkerhet, etiske problemstillinger og 

praktiske utfordringer med alt det innebærer av dilemmaer og overveielser. Et av 

poengene til Irgens, å kunne lede seg selv, vil utvilsomt være vesentlig kompetanse 

for en lærer og skoleleder, som, i kraft av sin posisjon og profesjon, også skal lede og 

veilede andre. 

I dette kapitlet har jeg referert til ulike innfallsvinkler og fellestrekk i beskrivelsene 

av profesjon som begrep. Det er mye litteratur om profesjonalisering, profesjonalitet 

og profesjoner, og relativt sett mye litteratur om lærere som profesjonelle og 

læreryrket som profesjon. Ikke minst gjelder det den påvirkningen lærerne og deres 

organisasjoner har hatt for utforming av fag- og utdanningspolitikk, ”profesjonens 

politikk” (Telhaug 1992:200), ofte uten at skoleledere nevnes. Skoleledelse eller 

rektor- og lærerrollen har tradisjonelt blitt oppfattet som samme profesjon, og ofte 
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blitt beskrevet under ett: ”Lærernes ansvar for undervisningen og rektors ansvar for å 

veilede personalet, ligger i stillingens karakter” (Dale 1997:14). 

I kapittel 2.2 vil jeg se nærmere på læreryrket som profesjon fordi lærerutdanning 

tradisjonelt har gitt og gir kunnskapsgrunnlag både for lærere og skoleledere. 

2.2 Læreryrket som profesjon 

Skolen er en samfunnsinstitusjon som med sitt mandat og politiske målsettinger 

skiller seg fra enhver annen institusjon eller organisasjon i samfunnet. Læreryrkets 

funksjon og status kan ikke ses adskilt fra skolens begrunnelse og oppdrag, som er 

elevens læring, forståelse og opplevelse – danning gjennom utdanning. Lærernes 

mandat og oppdrag er å sørge for at dette skjer. Gjennom lov, forskrift og avtaleverk 

har samfunnet gitt formelt grunnlag og beskrivelser av den særskilte kompetanse som 

må til for å forstå oppdraget og for å lykkes. Kompetansekrav for 

undervisningspersonell gis i form av lov og forskrifter for skoleslaget:  

Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i den vidaregåande 
skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse. Departementet gir 
nærmare forskrifter om krav til utdanning og praksis for den som skal tilsetjast i 
undervisningsstillingar på ulike årssteg og i ulike skoleslag (Opplæringslovens § 10-
1). 

Lærer- og lektorutdanning, som kreves for tilsetting i undervisningsstilling i 

grunnopplæringen gis ved de pedagogiske høyskolene og universitetene, og reguleres 

av forskrifter for ulike skoletrinn og skoletyper. For tilsetting i grunnskolen, med 

autorisasjon for å undervise i alle grunnskolens fag, kreves fireårig 

allmennlærerutdanning. Treårig faglærerutdanning gir autorisasjon for å undervise i 

faget eller fagene som dekkes av utdanningen.  Det er en selvstendig utdanning med 

basis i en vitenskapelig institusjon som gir det formelle grunnlaget for 

lærerprofesjonen.  

Samfunnsmandatet som følger av autorisasjon og tilsetting, innebærer forpliktelse til 

å følge gjeldende lov- og avtaleverk, forskrifter og læreplaner utviklet for skoleslaget. 
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Lærerutfordringen må ses i lys av endringer i samfunnet og i forhold til elevenes 

individuelle behov for oppfølging og kontakt utover det som gis gjennom læring i 

fag. Det er utviklet rammeplaner og forskrifter for lærerutdanningen med krav til 

innhold og omfang for utdanningsinstitusjonen. Dette utgjør kunnskapsfeltet for 

lærerutdanningen, basert på spesifikk viten. 

Med autorisasjon fra utdanning blir alle lærerutdannede invitert til å melde seg inn i 

en fagforening. I bakgrunnsrapporten går det fram i at det totale antallet 

undervisningspersonell var 85 300 i 2005 (Norsk rapport: avsnitt 41). I rapporten gis 

følgende informasjon om fagforeninger for lærere: 

Antall utdanningsorganisasjoner med formell forhandlingsrett på vegne av sine 
medlemmer sentralt og/eller lokalt, er omtrent 10. Antall organiserte med 
utdanningssystemet som arbeidsplass varierer fra den største Utdanningsforbundet 
med omtrent 140 000 medlemmer, til de minste med noen få hundre medlemmer. 
Totalt organiserer disse organisasjonene omtrent 150 000 medlemmer, inklusive 
pensjonister, med tilknytning til undervisningssektoren fra barnehage til høyere 
utdanning. (Norsk rapport: avsnitt 72). 

Lærerutdanning innebærer samfunnets autorisasjon og tillit for å praktisere som 

lærer.  Dette gir det legale grunnlaget for å innlemmes i et forpliktende faglig 

fellesskap, medlemskap i en fagorganisasjon, og for læreryrket som profesjon. Man 

inkluderes i et faglig fellesskap som personer uten lærerutdanning utelukkes fra å 

delta i. Med det formelle grunnlaget for læreryrket som profesjon på plass starter 

arbeidet med å videreutvikle profesjonalitet og pedagogisk kompetanse i 

praksisfeltet.  

Når Dale beskriver grunnlaget for å utvikle pedagogisk profesjonalitet (1989:24) 

trekker han fram ulike komponenter som må kombineres. Utdannelse, som gir en 

avgrenset kompetanse og en samfunnsmessig godkjenning for yrket, må kombineres 

med den profesjonelles egen motivasjon, yrkesetikk og metakritikk for å utvikle 

pedagogisk profesjonalitet. Dales definisjon forutsetter imidlertid at denne 

kombinasjonen finner sted i praksisfeltet, den profesjonelle må være ansatt og 

praktisere som lærer for å kunne utvikle sin pedagogiske profesjonalitet.    
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”Profesjonene forventes å garantere at alle profesjonens utøvere behersker fagets 

viten og kompetanse og faktisk lever opp til andres tillit” (Laursen m.fl. 2005:21, min 

oversettelse). 

Fra et profesjonssosiologisk perspektiv er det ved utdanning og tilsetting inngått en 

sosial kontrakt med etiske og sosiale forpliktelser som gir autorisasjon. Hjort og 

Weber (2004:10) setter søkelys på temaer som enhver faggruppe må forholde seg til i 

sine profesjonaliseringsprosesser. Det gjelder blant annet å stille spørsmål om 

profesjonenes formål, også fra et profesjonsinternt perspektiv, om det 

kunnskapsmonopol og den eksklusive rett til profesjonsutøvelse man oppnår. 

Forfatterne stiller spørsmål ved om dette monopolet og yrkesretten i seg selv kan 

være begrunnelsen for å oppnå et kompetanse- og konkurransefortrinn i kampen om 

makt, penger og status i forhold til andre sosiale grupper.  Er profesjoner 

nødvendige? Oppfattes profesjonsdannelser som utdannelsesinflasjon og devaluering 

av alminnelige menneskers hverdagsviten? Gir profesjonsdannelse noen garanti for at 

bestemte samfunnsmessige oppgaver blir ivaretatt og utført på en best mulig måte for 

klienten? Bevissthet om slike forhold utvikles i profesjonsdiskursene.  

Rasmussen (1993:38) hevder at ”det som adskiller den profesjonelle lærer fra den 

ikke-profesjonelle, er måten, hvordan han eller hun begrunner sine pedagogiske valg, 

og ikke om han eller hun rett og slett er i stand til å begrunne”[min oversettelse]. Han 

definerer profesjonalitet ut fra det som kjennetegner lærerens arbeide og ikke ut fra 

lærerens mer eller mindre private selvforståelse eller omverdenens forståelse. 

Lindblad (1993:208) er opptatt av lærernes usynlige erfaringer. Økt 

profesjonalisering som innebærer at lærere begrunner sin praksis og beskriver sine 

erfaringer vil gi pedagogisk argumentasjon økt tyngde, hevder han. 

Dale presiserer at den profesjonelle lærers samlede kompetanse er tredelt. Læreren 

skal kunne gjennomføre undervisning, planlegge undervisning, og kunne 

kommunisere i og om teori – det siste anser Dale som avgjørende for å kunne 

beskrive en lærer som profesjonell (Dale 1989: 42). Han poengterer at læreren også 

skal være relasjonsarbeider og utvikle sosiale omgangsformer som verken er rigid 
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byråkratiske eller intimt individ- eller subjektorientert. Poenget underbygges ved å 

vise til elever som fremhever at den gode klasselærer gir av seg selv, og tar seg tid til 

å snakke med dem som medmennesker, uten å gå inn i intimsfæren.  

Ved å bruke tilsvarende kategorier for å beskrive den gode skoleleder er det, slik jeg 

ser det, grunnlag for å hevde at skolelederens profesjonelle pedagogiske kompetanse 

må bestå blant annet av å kunne kommunisere med lærere om undervisning og 

læring, relatert både til den enkeltes praksis og teori, og relasjonene mellom seg som 

leder, ledelsen, lærere, elever og foreldre.  

Økte krav til utdanning i de fagene den enkelte lærer underviser i, høyere krav enn 

allmennlærerutdanningen har stilt fram til i dag, kan innebære en mer teoretisk, 

akademisk og vitenskapspreget lærerutdanning og bevege profesjonen mer i retning 

av de ”klassiske” profesjonene (leger, advokater og lignende) (Laursen m.fl. 2005). I 

et nyhetsoppslag i NRK radio (nov. 2006) ga kunnskapsminister Djupedal uttrykk for 

at lærere i grunnskolen ikke bør undervise i fag de ikke har utdanning i. ”Selvsagt”, 

føyde han til, med full støtte fra lederen av Utdanningsforbundet (Espeland 2006). En 

oppfølging av denne uttalelsen vil innebære endringer for allmennlærer-utdanningen. 

En konsekvens kan være master-krav i fag som grunnlag for lærertilsetting.  Og et 

viktig spørsmål vil da bli hva en slik utvikling vil kunne innebære for den 

kompetanse skoleledere må/bør/vil tilegne seg gjennom utdanning. 

Carney (2002) hevder at lærernes profesjonelle status ikke handler så mye om den 

særlige viten de har, men mer om man skal betrakte profesjonen som en sosial 

tradisjon som definerer relasjoner, skaper grenser, motsetter seg inntrengning fra 

noen som forsøker å motarbeide profesjonens verdier. Dette viser at det kan være 

ulike begrunnelser og ulike interesser som gir grunnlag for å etablere eller hegne om 

en profesjon. Dersom lærernes profesjonelle status ses uavhengig av en spesifikk 

kunnskapsbase, men som et vern for visse posisjoner eller yrker, åpner det for å se 

den enkeltes egne interesser som medlem i en profesjon fremfor fagets posisjon eller 

samfunnets behov for definerbar kunnskap, ansett som nødvendig for å fungere i et 

bestemt yrke. 
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Hernes (2002:44) viser til at ”den naive forestillingen om sammenfall mellom 

profesjonenes, samfunnets og brukernes interesser ble ettertrykkelig ødelagt i løpet av 

1960- og 1970-årene”. Han beskriver hvordan profesjonelle i posisjon ønsker å 

påvirke eget fagfelt og yrke og har ekspertise og kompetanse til å gjøre det, og 

hvordan dette fører til maktkamper og interessemotsetninger mellom profesjoner og 

profesjonelle på den ene siden og samfunnet og brukerne på den andre siden. 

Det hevdes fra et dansk perspektiv (Moos 2004) at synet på lærernes arbeid er endret 

som følge av myndighetenes interesse for regnskapsplikt ”hvor man skal gjøre rede 

for og forklare hva man gjør og hvorfor man gjør det” (bid:36) ”[min oversettelse], 

noe han fremhever som en grunnleggende endret styringsform i forhold til hvordan 

myndighetene tidligere bare utformet lover og regler.  Dette fører til et syn på 

lærerprofesjonalitet som i mindre grad betrakter lærerne som autonome profesjonelle 

som er i stand til å foreta de nødvendige fortolkninger, men i stedet må forholde seg 

strengt til planer som i detalj er utformet av myndighetene. Det kan være i 

myndighetenes interesse at lærere skal være kompetente praktikere som skal leve opp 

til skiftende nasjonale og globale økonomiske sammenhenger. Dette kan ses som et 

angrep på lærer-profesjonens tradisjonelle kunnskapsbase (ibid). 

Jeg har i dette kapitlet vist at lærerprofesjonaliteten baseres på en selvstendig, 

vitenskapsbasert utdanning som befestes og videreutvikles i faglig forpliktende 

fellesskap i praksisfelt og fagorganisasjoner. Med referanser til oppfatninger om 

læreryrket og nye krav til profesjonen i et omskiftelig samfunn, har jeg vist hvordan 

lærerprofesjonen er i endring og utvikling, og hvordan den kan utfordres og 

videreutvikles gjennom diskurser i fagmiljø og offentlighet. 

Lærerprofesjonaliteten, som er beskrevet i dette kapitlet, er skolelederes bakgrunn 

fram til nå, og kan legges til grunn for å videreutvikle skolelederens profesjonelle 

pedagogiske kompetanse.  Jeg vil i 2.3 se i hvilken sammenheng skoleledelse inngår i 

vårt samfunn, som grunnlag for å reflektere over hva slags kompetanse og utdanning 

en skoleleder bør kunne forventes å ha for å inneha denne samfunnsposisjonen, og vil 
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ha nytte av for å opparbeide legitimitet i utøvelsen av pedagogisk ledelse i 

lærerkollegiet.  

2.3 Skoleledelse som profesjon 

Skolens formål gjør at den skiller seg ut fra en lang rekke andre institusjoner og 

virksomheter. Skolens forpliktende verdigrunnlag, elevens fostring og læring, som 

jeg refererte til som grunnlag for lærergjerningen, er like selvfølgelig sentralt for 

skoleleders fokus i sitt profesjonelle virke. I dette kapitlet vil jeg i tillegg se på 

forventninger til skolelederen og skolelederens kompetanser som adskiller seg fra 

kravene og forventningene til læreren som profesjonell, eller kommer i tillegg til 

lærerkompetansen.  

Det første skillet ligger, som jeg har vist foran, i det formelle grunnlaget for 

stillingene. Mens det gis spesifikke krav til utdanning for lærere, gis det for tilsetting 

som skoleleder kun følgende formulering: ”Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, 

pedagogisk og administrativ leiing” (Opplæringsloven § 9-1). 

 

Skoleledere og lærere har tradisjonelt tilhørt samme profesjon i Norge, og gjør det 

langt på vei fremdeles ved at mange skoleledere og lærere har samme pedagogiske 

utdanning og er organisert i samme fagforening. Fram til endring av 

Opplæringslovens § 9-1 i 2003 (gjeldende fra 2004) var kravene til formell utdanning 

like, og i tillegg var det krav om tre års erfaring som lærer for det skolenivået man 

skulle tilsettes som skoleleder eller rektor8 for. ”Først blant likemenn” har således 

vært en bevisst politikk når det gjelder ønsket formell kompetanse for en skoleleder. 

Det er også verdt å merke seg at kompetanse utviklet gjennom praksis som lærer ble 

vektlagt som kompetansegrunnlag for tilsetting.  

                                              

8 I Opplæringsloven benytter betegnelsen pedagogisk og administrativ ledelse og betegnelsen rektor som benyttes om 
skolens øverste ansvarlige. Jeg benytter i oppgaven skoleleder om rektor, men også utvidet til å omfatte ledere som inngår i 
skoleledelsen – særlig aktuelt ved større skoler. 
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Petter Aasen (2006) skriver at lovendringen er en konsekvens av at skoleleder i 

utdanningspolitisk sammenheng ses som en lederstilling på linje med andre 

lederstillinger i kommunen og ”ikke lenger primært forstås som den første blant 

likemenn hvis viktigste oppgave er pedagogisk og faglig lederskap” (ibid:35).  

Det har riktignok vært fokus på særskilte oppgaver og ansvar for skolens leder og 

ledelse som det fra nasjonalt hold har vært knyttet store forventninger til. Oppgaver 

som skiller seg fra læreres ansvar. Dette har gjort at det har blitt arrangert 

administrasjonskurs og ledelsesutviklingskurs i statlig, og etter hvert i 

fylkeskommunal og kommunal regi gjennom 1960, -70, -80 og -90 tallet. 

Lederopplæring inngår i Kompetanseutviklingsstrategien (Utdanningsdirektoratet 

2007) for Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet 2007) i dag. 

Forskningsstiftelsen Fafo foretar på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet en 

følgeevaluering av den pågående kompetanseutviklingen. I rapporteringen for 

hvordan deltakelsen har vært i 2006 når det gjelder tilbud for skoleledere rapporterer 

de: 

” Innenfor kommuner har skoleledere deltatt med et snitt på snaut 6 tiltak per årsverk. 
41 % har deltatt i etterutdanning innen pedagogisk ledelse/utvikling av skolen som 
lærende organisasjon, mens 37 % har deltatt i etterutdanning i kommunal/generell 
lederopplæring. Nesten hver fjerde skoleleder har deltatt i videreutdanning. Innenfor 
fylkeskommuner ble 72 % av tiltakene gjennomført som etterutdanning, primært 
innenfor pedagogisk ledelse” (Utdanningsdirektoratet 2007). 

I rapporten til OECD belyses kompetansetiltakene på flere måter, og tas fram som en 

”styrke” i arbeidet med å utvikle skoleledelse som fagfelt i Norge (Norsk rapport: 

avsnitt 332). Spørsmålet blir om det gjennom disse kursene og programmene er 

utviklet en kunnskapsbase som igjen har stimulert ny forskning, i en grad som gjør at 

vi i dag kan se skoleledelse som en egen profesjon?   

Det er flere forhold som gjør seg gjeldende, både hvorvidt skoleledelse oppfattes som 

en profesjon, hvilke interesser det eventuelt er som har stimulert etablering og 

forståelse av skoleledelse som profesjon, og hvordan kunnskapsgrunnlaget 

manifesterer seg. Kursene for skoleledere i Norge, som det vises til ovenfor, ble 

igangsatt og gjennomført av myndighetene. Den profesjonalisering og etablering av 
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skoleledelse som profesjon som denne skoleringen kan ha bidratt til, kan slik sett ses 

som en interesse fra myndighetenes side, for å styrke skoleledernes posisjon som 

arbeidsgiverrepresentanter og stimulere målstyrings- og rapporteringsarbeid, mer på 

linje med privat marked og utvikling i andre sektorer enn det som hadde preget 

skolesektoren tidligere. Et slikt resonnement kan finne støtte i de beskrivelsene Moos 

(2004:37) gir av de store endringene som fant sted for skoleledere på 1990-tallet med 

neoliberal (NPM) modernisering av offentlig sektor. ”New Public Management” 

(NPM) har oppstått som et resultat av desentralisering og endrede relasjoner mellom 

nivåene, hevder Moos, og beskriver et krysspress for skolelederne mellom styring, 

forstått som effektivitet, mistillit hos ledelsen, brukerorientering og 

resultatfokusering, formål og mål for undervisningen og skolekulturen med sine 

relasjoner (ibid:37). 

Men bildet har flere fasetter. Oppmerksomhet må rettes både mot hvilket innhold som 

ble lagt inn i kursene, og hvem som var med på å utvikle dem. Utover å være et tiltak 

fra myndighetenes side ble kursene vel mottatt (Hegtun 1997, Utdanningsdirektoratet 

2007). Skoleledere ønsket kompetanseutvikling. I og med at kursene ble utviklet for 

skoleledere i praksisfeltet, ga det et godt grunnlag for å legge skoleledernes egen 

erfaring til grunn, belyse den med teori og bygge et kunnskapsgrunnlag og forståelse 

i et samarbeid mellom myndigheter/arbeidsgiver og de fagmiljøene som bidro med 

innsikt og ny forskning på feltet. Om dette førte til en ny og annerledes 

kunnskapsbase enn det grunnlaget lærerprofesjonen hviler på, kan vurderes på flere 

måter. Kursene skulle sette ledere for utdanning i stand til på best mulig måte, eller 

bedre og mer reflektert måte, å lede sin skole og sine lærere til å nå skolens mål – 

elevenes læring og utvikling. Slik sett var ikke disse kursene løsrevet fra 

virksomheten som skulle ledes. Deltakerne, skolelederne, hadde selv utdanning og 

praksis både som lærere og ledere som grunnlag for ny kunnskap. En kunnskap som 

kom i tillegg til pedagogisk kompetanse og praksis, ikke i stedet for. Det ble etablert 

arenaer hvor skoleledere kunne drøfte egne erfaringer om elevens læring og lærernes 

arbeidsvilkår og relatere dette til nye læreplaner og utdanningspolitiske prioriteringer 

med kolleger og fagfolk. Et annet spørsmål er om kunnskapen som ble formidlet og 
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utviklet var forskningsbasert, eller om det ble gode råd om ”best practice”. Hansbøl 

(2002) slår fast at pedagogikk og administrativ ledelse er praktiske kunnskaper – på 

linje med for eksempel arkitektens, ingeniørens, lærerens og sykepleierens kunnskap, 

og hevder: ”Selvfølgelig finnes det vitenskapsteoretiske nivåer, hvor forskeren eller 

den profesjonelle reflekterer over kunnskapen, produserer ny teori i betydningen best 

mulig fremgangsmåte i et kritisk perspektiv” (ibid: 193 og 194). 

I sin artikkel Er skoleledere professionelle eller en profession? slår Moos (2004) fast 

at det pågår kamper for å definere skoleledelse, og setter søkelys på hvorvidt 

lærerfaglig profesjonsutdannelse og profesjonell erfaring med lærerarbeide er en 

nødvendig forutsetning for (god) skoleledelse.  

Kursene som ble tilbudt på 1990-tallet for skoleledere i Norge ble fulgt opp med 

fordypningsmoduler eller semesteremner ved høgskoler og universitet. Erfaring som 

lærer og skoleleder tillegges vekt på ulik måte i de tilbudene som ble utviklet. Jeg vil 

beskrive slike overveielser med  utdanningsledelse9, slik det ble utviklet ved 

Universitetet i Oslo, som eksempel i sjette kapittel. Utdanningsledelse som fag er nå 

etablert med studier på masternivå. De første studentene ble uteksaminert i 2005. Det 

tilbys studier på masternivå med 120 studiepoeng ved Universitetet i Oslo. NTNU10 

og Universitetet i Tromsø tilbyr også masterstudier med 120 studiepoeng i et bredt 

samarbeid med flere høyskoler. Høgskolen i Buskerud tilbyr masterstudier i 

utdanningsledelse med 90 studiepoeng. BIs mastergrad for skoleledere gir også 90 

studiepoeng. I tillegg er det flere høgskoler og som tilbyr moduler og programmer 

som seinere kan innpassers i en mastergrad. Selv om skoleeiere, ved tilsetting, kan 

legge vekt på slik kompetanse som master i utdanningsledelse gir, er det ingen som 

hittil har stilt krav om en slik utdanning. Men det innebærer at faget er etablert som 

vitenskapsfag i akademia, og dermed gitt en avgrenset, spesifikk kunnskapsbase, som 

skiller seg fra lærerutdanningen – eller bygger videre på det fundamentet som 

                                              

9 Utdanningsledelse benyttes som benevnelse for studietilbud om skoleledelse på master-nivå.  

10 NTNU – Norges Tekninsk- og Naturvitenskaplige Universitet 
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lærerutdanningen har gitt.  Grunnlag for opptak til studiet er ved noen institusjoner 

lærerutdanning og praksis som lærer og/eller skoleleder, og profileres som et 

erfaringsbasert studium.  

Når det gjelder skoleledelse som yrke og organisasjonstilhørighet, er de fleste 

skoleledere i Norge fremdeles organisert i samme fagforening som lærerne. Men det 

er også etablert en organisasjon som kun organiserer ledere innen oppvekst- og 

opplæringssektoren, med noe over 2000 medlemmer. (Norsk rapport: avsnitt 73). 

Skoleledelse i Norge kan, på denne bakgrunn, ses som en profesjon under 

oppbygging som skiller seg fra lærerprofesjonen, basert på en egen yrkesbetegnelse, 

definert, vitenbasert kunnskapsgrunnlag og fagforeningstilhørighet. Så lenge det ikke 

stilles krav om formell utdanning, utover det skoleeier måtte ønske å legge til grunn 

før tilsetting, velger jeg å benytte profesjon under oppbygging. Det er flere forhold 

som styrker en slik forståelse, som nye og endrede krav til skolelederrollen i form av 

ansvar og profesjonalitet fra så vel myndigheter som foreldre. 

I stortingsmeldingen som Kunnskapsløftet er basert på, Kultur for læring (UFD 

2004), understrekes det at lærende organisasjoner stiller særlig store krav til et tydelig 

og kraftfullt lederskap. Basert på erfaringer vises det til at god skoleledelse er 

avgjørende for arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Det slås fast at åpenheten 

rundt skolens resultater vil stille rektor overfor nye oppgaver. I stortingsmeldingen 

foreslås det at ”skoleledere og lærere gis tilbud om lederutdanning på masternivå” 

(ibid:100). I oppfølgingen av stortingsmeldingen er tilbud for skoleledere sentralt i 

strategien for kompetanseutvikling som del av Kunnskapsløftet, men dette er i 

hovedsak kurs- og konferanser i regi av skoleeier, gjerne i samarbeid med et fagmiljø, 

men uten formalisering av utdanningen. Gjennom nettverk for ledelsesutvikling, 

koordinert fra ILS på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, oppmuntres fagmiljøene til 

å styrke utdanningen innen faget, gjerne med studietilbud som fører fram til en 

mastergrad.    
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I hvor stor grad det spesifikke kunnskapsgrunnlaget for skoleledelse eller 

utdanningsledelse som fag er omforent i fagmiljøene er basis for de faglige 

diskursene nettverket for skoleledelse inviteres inn i. Søkelyset rettes mot innholdet i 

utdanningen, og i skolelederes arbeidshverdag. Skolelederrollen drøftes og vurderes i 

forhold til pålagte oppgaver – skoleeiers behov, skoleleders erfaring og praksis, 

innhold og relevans i etterutdanning og studier – i lys av teori.  Kompleksiteten i 

skoleleders utfordring formes av ytre og indre forventninger og krav til rollen med 

dilemmaer relatert til styring, fag, personalledelse og økonomi. Et aktuelt eksempel er 

hvordan forholdet mellom New Public Management (NPM) og pedagogisk ledelse 

polariseres.  New Public Management kjennetegnes ved mål, middel, resultat og 

rapportering med hovedvekt på effekt og kostnadseffektivitet, mens pedagogisk 

ledelse relateres til mål, middel og resultat rapportert med pedagogiske begrunnelser.   

En gruppe masterstudenter fra Danmark besøkte Oslo i februar 2007 for å kartlegge 

vilkår for skoleledelse i Norge anno 2007.  De gjennomførte intervjuer i 

Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, utdanningsetaten i Oslo kommune, 

ved tre skoler i Oslo, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og IMTEC11. I sin 

konklusjon unnlater de å generalisere sine Oslo-funn til å gjelde hele landet, men slår 

fast ”at der i skolesektoren i Norge er meget tydelige spor av NPM-relaterede 

værktøjer” (Brink Christensen, Krægpøth, Vinther Odgaard, Præstholm  2007). 

Gjennom 90-tallet har krav til skoleleder som arbeidsgivers representant fått mer 

oppmerksomhet med økte krav til styring i forhold til mål, oppnådde resultater og 

rapportering. Skolelederens samfunnsmandat er i endring. Når Moos (2004:33) sier at 

skolelederne i Danmark har andre oppgaver enn lærerne, både innad i organisasjonen, 

og i relasjon til omverdenen - først og fremst foreldre, lokale politikere og lokal 

forvaltning, er det helt i samsvar med utviklingen i Norge. Han viser til omfattende 

endringer for skoleledere de siste 10-20 årene med en dreining fra inspektorat med 

detaljerte regelverk til større frihet, men også betydelig ansvar for økonomi, 

                                              

11 IMTEC - International Movement Towards Educational Change 
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vedlikehold av bygg, personalansvar, relasjonsbygging, undervisning og læring, 

skoleutvikling og relasjonene til samarbeidspartnere. Ledelse har slik sett fått en mer 

teknisk-økonomisk funksjon, men samtidig er det gitt større mulighet for å gi den sitt 

personlige preg, med større pedagogisk ansvar for skolens læringsvirksomhet og 

arbeid med skolens verdier.  

Ledelse handler om relasjoner hvor makt og tillit er vesentlige komponenter. Det 

gjelder så vel skolelederes som læreres arbeid. Demokratisk dannelse, selve skolens 

formål, skal ikke kun gjelde relasjonen mellom ledelse og elever eller lærere og 

elever, men også mellom ledelse og lærere.  

Når formålet med skolens virksomhed er dannelse af børn og unge, hvordan kan man 
så tænke de former og de omstændigheder, som denne dannelse foregår indenfor? 
Hvordan kan skoleorganisationen og skoleledelsen bidrage til, at dannelssopgaven 
muliggøres og lettes? Selv om de ulike ledelsesfunksjonene er nokså forskjellige kan 
de ikke adskilles, alle bør betraktes under samme perspektiv, dannelse av elever og 
voksne (Moos m.fl. 2002:155). 

Den virkelige mening med skoleledelsens arbeid ligger slik sett, i følge Moos, i dens 

pedagogiske begrunnelse. Skoleledelse finner ikke sin begrunnelse i styringen av en 

organisasjon, men i ledelsen for en institusjon for læring: Elevenes læring, lærernes 

læring og ledelsens egen læring (Moos 2005).  

Moos (2005:158) hevder med referanse til Hodkinson (1991) at det alltid vil være 

verdikonflikter mellom aktørene i skolen fordi aktørene ikke bekjenner seg likt eller 

fullt ut til skolens formål. Det kan være mange meninger om hva som er viktigst i 

skolen. Lærerne er ikke bare lojale mot sin organisasjon. De krever ofte 

særbehandling uten hensyn til fellesskapet. ”Derfor er skolelederens viktigste 

funksjon å forene lærernes egeninteresser og motivere dem til å arbeide for 

organisasjonens formål - med tvang eller forførelse”(Moos 2002:158) [min 

oversettelse]. Relasjonelt arbeid krever fleksibilitet, tilpasning og å håndtere det 

uforutsette, ofte ad hoc. Utfordringen for ledelsen består blant annet i å opparbeide en 

organisasjon som medarbeiderne forholder seg lojalt til. Makten over den 

profesjonelle dagsorden for diskusjonene i skolen er, i følge Moos, et av de beste 
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redskaper skolelederen har med mulighet for å korrigere og aktivt lede diskusjonen 

og derved utvikling av skolens kultur.  

Jeg har i dette kapitlet diskutert og avgrenset forståelsen av profesjonsbegrepet, og 

vist til at skoleledelse er etablert som universitetsfag med egen forskningsbasert 

kunnskapsbase. Det tilbys utdanning på masternivå. Videre har jeg redegjort for 

skolelederes profesjonstilhørighet i forhold til lærerprofesjonen. På dette grunnlag har 

jeg hevdet at skoleledelse kan ses som en egen profesjon eller en ny profesjon under 

etablering i Norge. Jeg vil på bakgrunn av dette, i neste kapittel, utvikle 

formålstjenlige kategorier for å kunne foreta en sammenligning og vurdere på hvilken 

måte og i hvilken grad landene som deltar i OECD-studien har profesjonalisert 

skoleledelse i sitt land, med særlig oppmerksomhet rettet mot formelle krav til 

utdanning før tilsetting i stilling som skoleleder.  I sjette kapittel vil funnene basert på 

disse kategoriene drøftes. 

2.4 Analysekategorier for empirien 

På hvilken måte kommer interesse for skoleledelse som profesjon til uttrykk i OECDs 
spørsmål i Improving School Leadership-studien?   
 
Jeg er interessert i beskrivelser relatert til skolelederrollen som skiller seg fra 

definisjoner og beskrivelser som er ”typiske” (sentrale) for lærerprofesjonen når det 

gjelder institusjonelt eller allment anerkjent monopol på visse arbeidsfunksjoner. Jeg 

vil også se om de profesjonelles subjektive identifikasjon med faget og hvordan de 

ser sitt ansvar overfor allmennheten kommer til uttrykk i spørsmålene, eller om 

spørsmålene inviterer til denne type beskrivelser. Jeg vil også finne ut om det er 

definisjoner eller beskrivelser som etterspør forholdet mellom styring av skolen som 

noe annet enn pedagogisk ledelse. Da blir det interessant å se om skoleleders 

oppgaver relateres til styring med hovedvekt på administrasjon og økonomi, 

beskrevet som NPM med referanser til desentralisering av økonomi og 

administrasjon, målstyring, resultat- og regnskapsplikt. Kjennetegn kan ligge i det 

rent språklige med ord som markedsbasert, kunder, inntjening eller markedsføring.  
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Tilsvarende vil jeg se etter definisjoner av skolelederollen som beskriver eller skiller 

ut pedagogisk ledelse. Jeg vil se om tilnærmingen i spørsmålene relateres til 

verdigrunnlag, danning, elevenes læring, lærernes læring og/ledelsens læring. 
 

På bakgrunn av den diskusjonen som er sammenfattet i dette kapitlet om profesjon 

som begrep, vil jeg hente ut eksempler fra spørreskjemaet som gir eller åpner for: 

• Beskrivelser av skoleledelse som fagfelt  

• Beskrivelser av en selvstendig utdanning med basis i en vitenskapelig 

institusjon 

• Beskrivelser eller henvisning til spesifikk viten eller kunnskapsbase 
• Beskrivelser som gir krav til utdanning for skoleledere i form av lov eller 

retningslinjer for omfang, innhold og autorisasjon 

• Beskrivelser om organisasjonstilhørighet for skoleledere og/eller henvisning til 

kollektiv faglig og etisk normativitet 

Punktene over viser min interesse, på bakgrunn av den teoretisk tilnærmingen som er 

lagt ut i dette kapitlet, for å finne gode kategorier til hjelp i analysen av OECDs 

rapporter for å kunne utarbeide materiale til å belyse problemstillingen i denne 

oppgaven. 

Som en avgrensing har jeg utviklet tre kategorier som jeg vil benytte på følgende 

måte: Først vil jeg benytte kategoriene til å gjøre et utvalg fra OECDs spørreskjema 

for å se omfanget av spørsmål relatert til hver kategori. Deretter vil jeg foreta en 

avgrensing ved å finne fram til ett eller to sentrale spørsmål som kan dekke hver 

kategori. Hvordan de ulike landene svarer på disse spørsmålene vil bli fremstilt i en 

matrise i kapittel 5.3. Deretter benytter jeg funnene i analysen i kapittel seks. 

Jeg har utledet, og vil bruke disse analysekategoriene: 

1. fag på universitetsnivå,  

2. definert kunnskapsbase som grunnlag for tilsetting og  

3. fagorganisering for skoleledere.  

Funn og bearbeiding av data beskrives i femte kapittel. 
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3. kapittel: Internasjonale sammenligninger og 
anbefalinger 

Skoleledelse og skolelederens arbeidsbetingelser blir satt på dagsorden av OECD. 

Med dette kapitlet vil jeg løfte fram hvilken sammenheng et slikt program inngår i.  

Hvilken betydning tillegges OECDs rapporter og hvordan følges de opp? Hva slags 

erfaringer har vi så langt generelt, og i utdanningssektoren spesielt? Vil det få 

betydning for skoleledelse som profesjon at det settes på dagsorden gjennom en bred 

internasjonal studie av OECD? Dette er forhold jeg ønsker å belyse i dette kapitlet. 

3.1 Om offentliggjøring av OECDs siste landrapport om 
Norge 

”OECD skjuler en nyliberal strategi bak en nøytral og vitenskapelig fasade. Hvorfor 

er ikke norske journalister mer kritiske”, spør Nanna Kildal og Stein Kuhnle (2007), i 

forbindelse med offentliggjøringen av OECDs nyeste landrapport om Norge i 

artikkelen OECD – et orakel fra Paris?  De viser hvordan norske medier slår opp 

OECDs kritikk og anbefalinger med fete typer og sterke formuleringer som ”Dette 

truer norsk økonomi”. Artikkelforfatterne ønsker en mer kritisk vurdering av den 

ekspertise som legges til grunn for anbefalingene, og hvilke interesser som ivaretas, 

og antyder muligheten for ”…at visse politiske ideer som har opprinnelsessted Oslo, 

fraktes til Paris. For så å returneres i en større innpakning med et mer uangripelig 

autoritativt stempel”(ibid:49). 

I artikkelen slås det likevel fast at OECD har fått status som uavhengig, 

vitenskapsbasert kunnskapsprodusent med hundrevis av eksperter som samler, 

dokumenterer og analyserer særlig økonomisk politikk, men etter hvert også flere 

områder, som sosial- og utdanningspolitikk i de 30 medlemslandene. Globaliseringen 

innebærer nye krav og internasjonale sammenligninger som vi, i følge Frønes (2006), 
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til nå bare har skimtet, men som om ikke lenge vil manifesters blant annet som en 

”internasjonal utdanningsindustri”(ibid) som vil påvirke også norsk utdanning.  

En OECD-gjennomgang av de årlige landrapportene om Norge fra 1970-2005 hadde 

til hensikt å avdekke i hvilken grad norske myndigheter har fulgt opp OECDs 

anbefalinger i sin reformpolitikk. Kildal og Kuhnle (2007) viser at det gis et generelt 

inntrykk av at samsvaret mellom anbefalinger og reformtendenser i den nasjonale 

velferdspolitikken er ganske stort når landrapportenes anbefalinger relateres til 

reformer i den norske velferdsstaten. De antar at OECD i betydelig grad bidrar til 

styrke en felles problemforståelse, et felles verdigrunnlag og syn på politiske 

løsninger i medlemslandene ved å utvikle et ”økonomisk kunnskapsregime på tvers 

av nasjonale myndigheter”(ibid:49). Likevel, med henvisning til økningen av 

offentlige utgifter som har steget jevnt og kraftig fra 1970-tallet i Norge, slår de fast 

at det ikke alltid er samsvar mellom globale tanker og nasjonal handling. OECD 

tillegges en betydelig rolle i analysearbeidet og utviklingen av nye ideer. Men 

nasjonal politikk er fortsatt mulig, institusjoner og politiske aktører på nasjonalt nivå 

kan motsette seg råd fra autoritativt hold utenfra, og lykkes med sitt politiske 

prosjekt. 

3.2 Internasjonale vurderinger og konsekvenser for norsk 
utdanningspolitikk 

Når det gjelder utdanning har internasjonale sammenligninger og tester kommet for å 

bli. Det har de siste 30 årene vært politisk ambisjon og vilje til at Norge skal delta i 

disse undersøkelsene. Resultatene slås stort opp, de benyttes av politisk ledelse som 

grunnlag for nye initiativ. Det er vilje til å sette inn tiltak for å bedre dårlige 

resultater. Hvert år utgir OECD Education at Glance (OECD 2006), en oversikt over 

utdanningsområder på tvers, presentert med statistikk og vurderinger, om hvordan 

områdene eller fagene er ivaretatt i de enkelte medlemsland. I tillegg til dette gjøres 

det egne landstudier. 
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Den første OECD-studien av norsk skolepolitikk ble publisert i 1976, og fulgt opp 

med en ny vurdering og rapport i 1988 (KUD,KD,OECD 1989) som blant annet viste 

at det var lite faktisk kunnskap om forholdet mellom ressursinnsats, resultater og 

styring av utdanning i Norge sammenlignet med andre land. Det ble igangsatt 

omfattende prosesser om evaluering og utvikling av rapporteringssystemer, som 

Grunnskolens Statistikk- og Informasjonssystem (GSI), tilsvarende for videregående 

opplæring (VSI) og voksenopplæring. Tilstandsrapportering ble satt i system på 

landsbasis, og det ble utviklet et system for å kunne sammenligne økonomi på tvers 

av kommune- og fylkesgrenser i et samarbeid mellom stat og kommunesektor med 

KOSTRA12 i løpet av 1990-årene. Kvantitative data gjøres nå tilgjengelig, blant annet 

gjennom Utdanningsdirektoratets nettsider (Utdanningsdirektoratet 2007b). Det 

utvikles brukerundersøkelser, elevenes egenvurderinger, evalueringer av ulike 

satsingsområder og ulike forskningsoppdrag løpende. Ikke minst har det vært stor 

oppmerksomhet knyttet til nasjonale prøver, som ble innført under forrige regjering, 

og offentliggjøring av resultater. De nasjonale prøvene ble gjort til gjenstand for en 

kritisk gjennomgang i en OECD-rapport i 2005, noe som førte til at prøvene ble 

stanset. Det har pågått et arbeid for å lage bedre prøver, og bedre grunnlag for at 

prøvende skal oppfattes læringsstøttende fremfor rangerende. Nasjonale prøver 

gjeninnføres høsten 2007. 

OECD er ikke enerådende når det gjelder internasjonale undersøkelser som setter tall 

og ord på ulike sider ved utdanning. Studier gjennomføres også av International 

Assessment of Educational Progress ( IAEP) og International Assosiation for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA), som har gjennomført First-, Second-, 

and Third International Matemathics Study (FIMS (1967), SIMS og TIMMS (1996)). 

Programme for International Student Assessment  (PISA-rapportene) føyer seg inn i 

denne rekken. Etter at Norge, i en PISA-rapport våren 2002, ble plassert midt på 

skalaen for oppnådde resultater innen flere områder, ble det spesielt fremhevet dårlig 
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leseferdighet blant ungdom. Daværende utdanningsminister Kristin Clemet uttalte at 

det var som å komme hjem fra vinter-OL uten en eneste medalje (Magnus 2001). 

Undersøkelsene ble viet stor oppmerksomhet, og langt på vei lagt til grunn for ny 

politikk og bevilgninger. Det ble for eksempel etablert et eget nasjonalt senter for 

matematikk, utgitt en tiltaksplan for matematikkfaget, etablert et nasjonalt senter for 

lesing og leseforskning, samt en nasjonal tiltaksplan for å gi rom for lesing.   

Resultater fra de internasjonale sammenligningene ble sterkt vektlagt i forarbeidene 

til det nye Læreplanverket for Kunnskapsløftet - LK06. Ikke minst gjelder det fokus 

på ”kunnskap” og ”grunnleggende ferdigheter”, slik det har kommet til uttrykk i 

arbeidet med denne reformen, på bakgrunn av politiske taler og oppdrag internt i 

sektoren. Dokumentene ble løpende gjort tilgjengelig på Utdannings- og 

forskningsdepartementets nettsider, og ligger nå på Kunnskapsdepartementets og 

Utdanningsdirektoratets nettsider (KD 2007, Udir 2007). 

Når reformer skal gjennomføres og nye læreplaner implementeres i opplæringen, er 

skoleledere i en nøkkelrolle for å informere, motivere og legge forholdene til rette for 

lærere, elever og foreldre. For å bistå arbeidet med å gjøre kjent og implementere 

utdanningspolitisk prioriterte satsinger bidrar staten på flere måter.  Satsing på 

nasjonale sentre og nasjonale strategier i tillegg til de sentralt gitte, obligatoriske 

læreplanene er fulgt opp og videreført med Øystein Djupedal som kunnskapsminister 

i ny regjering fra høsten 2005. Sentrene representerer kompetansemiljøer som 

skoleeiere og skoleledere kan benytte seg av og få hjelp fra for å implementere ulike 

fag og prioriterte områder. Sentre og strategier kan ses som verktøy for skoleledere 

for å kunne være oppdatert når det gjelder utdanningspolitiske prioriteringer, og 

derved fremstå som tydelige og kompetente ledere. I dag har vi etablert åtte nasjonale 

sentre innen ulike områder for å styrke kunnskap og kvalitetsutvikling innen fagfelt, 

og et tilsvarende antall nasjonale strategier er utviklet. Det siste skuddet på stammen, 

det nasjonale senteret for kunst og kultur i opplæringen som ble offisielt åpnet i Bodø 

i februar i år og strategisk plan for kunst og kultur, skiller seg fra de øvrige sentrene 

og strategiene ved at de ikke etableres eller utvikles for å bøte på ”svake” resultater 
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fra internasjonale sammenligninger. Dette etableres, som det første av sittende 

regjering, fordi man ønsker å legge vekt på kunst- og flerkulturelle uttrykk som 

grunnlag for innsikt, samhandling og opplevelse. I en artikkel med tittel Puss 

brillene! i fagbladet Utdanning (9/07) uttaler Djupedal:  

”Jeg tror mange i skolen også setter pris på at vår regjering har lagt vekt på et utvidet 
kunnskapsbegrep i den nye prinsippdelen til læreplanverket. Sosial og kulturell 
kompetanse skal vektlegges sterkere enn hva Kristin Clemet sto for. Dette er ikke 
bare fraser fra min side, men er fulgt opp blant annet gjennom opprettelse av et 
nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og dermed en økt oppmerksomhet 
og satsing på denne siden av skolen”(Djupedal 2007).  

Denne satsingen er i samsvar med internasjonale trender ved at UNESCO13 valgte 

Arts in Education som eneste tema på sin verdenskongress i 2006, og OECD fulgte 

opp med symposium i Paris i januar 2007.  

Kulturell og estetisk kompetanse er vanskeligere å måle og sammenligne i 

internasjonale tester enn det tilsynelatende er å teste lesing, skriving og matematikk. 

Etablering av nasjonale sentre og utvikling av strategiske planer for prioriterte 

utdanningspolitiske satsinger kan ses som bidrag til å profesjonalisere 

utdanningsfeltet. 

I min artikkel ”Med frykt for Pisa skal skolen styres” (Hegtun 2003) redegjør jeg for 

hvordan Margaret Brown, som selv er professor i matematikk i England, vurderer 

internasjonale sammenligninger generelt, og i matematikkfaget spesielt. Hun er 

meget kritisk så vel til miljøene som utvikler testene, hva de intenderer å teste og 

hvordan resultatene blir brukt. Allerede i 1998 skrev hun en artikkel med tittelen 

”The Tyranny of the International Horse Race”. Her gir hun flere eksempler på 

sammenhengen mellom politikk og utdanning, og hvordan informasjon fra testene og 

sammenligningene blir brukt selektivt for å understøtte egen politikk. Selv om hennes 

erfaringer er knyttet til engelske forhold litt tilbake i tid, er refleksjonene hennes i 

høyeste grad relevante å ha med seg for å være seg bevisst på hva som måles, hva 
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som ikke måles, og hva vi kan lære av de ulike undersøkelsene og 

sammenligningene. 

I dette kapitlet har jeg redegjort for deler av OECDs arbeid som Norge deltar i når det 

gjelder utdanning, og hvordan resultatene fra ulike undersøkelser blir vist til og fulgt 

opp. Nå har OECD satt skoleledelse på dagsorden. Det er skoleledelse i 

deltakerlandene som skal vurderes. Hovedbegrunnelsen for Improving School 

Leadership-studien er, fra OECDs side, at forholdet mellom ledelse i skolen, 

skolemiljøet, lærernes arbeidsforhold og elevenes læring skal komme høyere opp på 

dagsorden. Hvordan det spørres og hva det spørres om, for å få fram data som kan 

belyse disse sammenhengene og sammenlignes på tvers av landegrenser, vil jeg 

presentere i neste kapittel. 
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4. kapittel: Metodiske overveielser og arbeid med 
norsk bakgrunnsrapport om skoleledelse for 
OECD  

Den norske bakgrunnsrapporten for OECD utgjør hovedtyngden i mitt empiriske 

materiale. Siden det var mitt ansvar å frembringe grunnlagsmateriale og informasjon 

og sørge for utforming og ferdigstilling av rapporten, innebærer denne oppgaven 

”forskning på egen praksis”. Jeg vil derfor gjennomgående ha betraktninger knyttet 

til eget ståsted i arbeid med empiri, angrepsvinkel i forhold til valgte problemstilling 

og analyse. Behovet for en slik avklaring forsterkes ved at min veileder i arbeidet 

med denne oppgaven var min samarbeidspart ved ferdigstilling av rapporten. I dette 

metodekapitlet vil jeg beskrive og vurdere kildemateriale og metoder som er valgt for 

å belyse problemstillingen, inkludert arbeidet med å utarbeide den norske 

bakgrunnsrapporten for OECD. Avslutningsvis i dette kapitlet vil jeg vurdere 

reliabilitet og validitet i arbeidet med rapporten for OECD og denne oppgaven. 

4.1 Datagrunnlag 

De metodiske overveielsene i et forskningsarbeid handler i første rekke om valg av 

datagrunnlag, hvordan datagrunnlaget innhentes og hvordan det analyseres. 

Metodevalgene må relateres til forskningens hensikt og problemstilling. (Karseth 

1994).  

Som grunnlag for å belyse hva det vil innebære å utvikle skoleledelse som profesjon i 

Norge har jeg benyttet en kvalitativ tilnærming med data som inngår i en 

hermeneutisk forskningstradisjon, beskrevet av Fugelseth og Skogen (2006) som 

historisk forskning, kildestudier og intervju. Jeg analyserer deler av informasjonen i 

den norske bakgrunnsrapporten for OECD og de tilsvarende rapportene om 

skoleledelse fra deltakerlandene i OECD-studien for å finne ut hvordan skoleledere er 
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organisert, hvorvidt det stilles krav om spesifikk skolelederutdanning og hvilket 

innhold som i så fall vektlegges for å se hvordan skoleledelse fremstår som profesjon. 

Ved å sammenstille beskrivelsene av disse komponenter fra rapportene vil jeg få et 

grunnlag for å vurdere hvordan skoleledelse forstås som profesjon, og hvorvidt 

rapportene gir grunnlag for å si at profesjonen er i utvikling. For å belyse 

problemstillingen gjennom aktuell debatt har jeg benyttet bidrag og debatt fra BIs14 

seminar om skoleledelse ved avslutningen av HEAD-prosjektet15, som samlet 

representanter fra fagmiljøer i universitet, høyskoler, organisasjoner og forvaltning i 

sektoren. En viktig bakgrunn for å se skoleledelse som egen profesjon er å forstå 

hvordan utdanningsledelse ble etablert som universitetsfag. Jeg er i denne 

sammenhengen ikke interessert i å utforske hvordan fag blir utviklet og etablert i 

akademia generelt, men ønsker å redegjøre for hvordan skoleledelse ble utviklet og 

etablert. Ingen har til nå beskrevet denne etableringen, jeg har derfor benyttet intervju 

som metode for å få fram informasjon om nettopp dette faget. I den grad de politiske 

partiene har presentert oppfatninger og ambisjoner for skolelederes utdanning, er 

dette tatt med. Jeg vil i det følgende redegjøre for hva datagrunnlaget består av, 

hvordan det er innhentet og hvordan det er anvendt for å belyse problemstillingen i 

denne oppgaven.  

4.1.1 Den norske bakgrunnsrapporten om skoleledelse for OECD 

Bakgrunnsrapporten om skoleledelse og arbeidsbetingelser for skoleledere i Norge 

fremstår som en samlet tekst, avsluttet, godkjent og publisert fra OECD og på 

Utdanningsdirektoratets nettsted før arbeidet med denne oppgaven startet. Slik sett 

kan den forstås som en historisk kilde, et konkret resultat av en prosess i nær fortid. 

Det er imidlertid ikke en kilde jeg har funnet fram til som er utviklet og ferdigstilt 

helt utenfor min kontroll. Jeg har et subjektivt forhold til teksten, i og med at jeg var 

                                              

14 BI - Bedriftøkonomisk Institutts Centre for Education Management Research (CEM). 

15 HEAD-prosjektet (2003-2008) Forskningsprosjekt om skolelederutdanning i Norge med sammenlignende studier i 
Finland, Frankrike, England og USA.  
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ansvarlig for at materiale ble innhentet og teksten utformet. Jeg er derfor selv en 

førstehåndskilde til informasjon om hvilke kilder som ble lagt til grunn ved utforming 

av rapporten, hvilke prosesser og arbeidsformer som ble benyttet, og hvilke aktører 

som var sentrale informanter og bidragsytere underveis. Selv om jeg hadde et 

koordinatoransvar for fremstilling av rapporten inngår mitt arbeid i en organisert 

sammenheng, så det forvaltningsnivået jeg arbeider for, Utdanningsdirektoratet, står 

ansvarlig for rapporten. Som regel gis henvisning til denne type kilde, som rapporten 

utgjør, til institusjon eller forvaltningsnivå uten at individene som har utformet 

teksten gjøres ansvarlig eller er kjent. Dette identifiseres som et problem, 

metodologisk individualisme, i tolking og bruk av denne type kildemateriale 

(Fugelseth og Skogen 2006).  

Det er utviklet metoder, innenfor utdanningsvitenskapene16, som utnytter aktiv 

deltakelse i egen forskning som en fordel, og hvor kildematerialet som utvikles skiller 

seg fra historiske kilder ved at de utvikles parallelt med, og som en del av, 

forskningen. Aksjonsforskning og livshistorieforskning er eksempler på 

eksperimentforskning hvor det legges til grunn at forskning i praksisfeltet alltid vil 

påvirke og endre praksis på ulik måte. Bevisstheten om dette må inngå i 

forskningsdesign, tilrettelegging og gjennomføring av forskningen. Når jeg i denne 

oppgaven beskriver valg av empiri både som forskning på egen praksis og som bruk 

av historisk kildemateriale, kan det vise at kategoriene ikke er absolutte, men kan 

utnyttes overlappende. Rapporten fremstår som en historisk kilde, men den store 

fordelen som fremheves om historiske kilder – at forskeren ikke har hatt påvirkning 

på fremstilling av kildematerialet – forligger ikke her. Min deltakelse i utformingen 

av rapporten kan mer ha trekk fra aksjonsforskning, med de fordelene det innebærer å 

ha nærhet til kildematerialet; ingen kjenner utfordringene ved innhenting av materiale 

og utforming av rapport bedre enn den som har utført det. Dette gir faglig og praktisk 

erfaring som grunnlag for mitt bidrag. 

                                              

16 Utdanningsvitenskapene forstått både som humanvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige fag med  visse 
naturvitenskaplige innslag (Fugelseth og Skogen 2006) 
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Det er rapportens beretning, objektet i teksten, jeg vil hente ut og bruke for å belyse 

problemstillingen i denne oppgaven. Jeg har foretatt en avgrensning, og vurdert 

hvilke deler av teksten som er relevante for å vurdere skoleledelse som fagfelt og 

profesjon, slik det er konkretisert i femte kapittel.  

Grunnlaget for rapportarbeidet er gitt fra OECD. De har utviklet et spørreskjema 

hvor intensjonen er å legge til rette for en best mulig sammenligning på tvers av land 

(respondenter). Samtidig poengterer OECD at sammenligning på tvers av land ikke er 

enkelt. De forhold som skoler og skoleledere arbeider under kan variere mye 

avhengig av landenes historiske tradisjoner, sosiale strukturer og økonomiske vilkår. 

OECD legger vekt på at slike forhold skal beskrives i det enkelte lands arbeid med 

sine bakgrunnsrapporter. Det gis altså rom for å beskrive særskilte trekk ved 

utdanningssystem og skoleledelse utover det som spørreskjemaet har tatt høyde for. 

Samtidig understrekes det hvor viktig det er at studien følger spørreskjemaet slik at 

sammenligningsgrunnlaget blir best mulig for en analyse på tvers av land. 

Utdanningsdirektoratets eksterne rådgivningsgruppe og interne arbeidsgruppe fant 

spørreskjemaet fra OECD svært omfattende, mange spørsmål var overlappende og 

ble gjentatt på litt ulike måter. Spørsmålsstillingen bar preg av å være utviklet i land 

som har andre styringsstrukturer, og derved andre vilkår for utøvelse av skoleledelse, 

enn Norge. Disse forhold ble sett på som så grunnleggende viktige vilkår for 

utarbeiding av hele rapporten at refleksjonene ble tatt inn allerede i den norske 

rapportens introduksjon (Norsk rapport: avsnitt 5 og 6). 

Retningslinjer for arbeidet med rapporten ble også gitt fra OECD både med hensyn 

til omfang for de enkelte kapitler, form og tidsrammer. I retningslinjene ble det også 

stilt krav om at det skulle oppnevnes en nasjonal koordinator. Ansvarsområder og 

mandat for denne funksjonen ble utformet av OECD. Det ble forutsatt at koordinator 

skulle være ansatt i sentral utdanningsmyndighet med god kunnskap om ledelse i 

skolen. Selv om ansvaret ble lagt til nasjonal myndighet ble det åpnet det for at denne 

myndigheten i sin tur kunne velge å skrive bakgrunnsrapporten selv, eller beslutte å 

gi oppdraget til en forskningsinstitusjon eller en konsulentgruppe som skriver på 
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oppdrag for myndighetene. Det ble anbefalt, men ikke pålagt, å opprette en nasjonal 

rådgivningsgruppe for å bistå arbeidet (OECD 2007a).  

OECDs retningslinjer er lagt til grunn for det norske arbeidet med 

bakgrunnsrapporten. Utdanningsdirektoratets direktør la vekt på at arbeidet skulle 

utføres fra Utdanningsdirektoratet, både på grunn av temaet, ledelse og styring i 

sektoren, men også for å bygge kompetanse internt. Jeg ble bedt om å påta meg 

ansvaret som nasjonal koordinator. 

Ved sammensetning av nasjonal rådgivningsgruppe ved oppstart i februar 2006 la vi, 

fra Utdanningsdirektoratets side, vekt på å få med sentrale aktører, ledere for 

organisasjonene, skolelederrepresentanter fra alle nivå i sektoren og sentrale forskere 

som arbeider med utdanning og utdanningsledelse. Intensjonen var å få direkte 

tilgang og informasjon om relevant, publisert norsk forskning, og ha med sentrale, 

kunnskapsrike ”stakeholders” fra organisasjoner og praksisfelt slik at de direkte, og 

gjennom drøftinger i rådgivningsgruppa, kunne gi OECD beskrivelser og informasjon 

som gikk utover det vi hadde materiale til gjennom statistikk og forskning. Det ble 

lagt opp til en slik arbeidsform for at aktører med interesse og kunnskap innen feltet 

skoleledelse skulle ha representasjon i rådgivningsgruppa, få tilgang til informasjon 

og stimuleres til å bidra med beskrivelser til bakgrunnsrapporten. Intensjonen har 

gjennom hele prosessen vært at rådgivningsgruppas representanter skulle se sine 

innspill ivaretatt og gi tilslutning til de beskrivelser som ble gitt om norske forhold 

generelt og om skoleledelse spesielt. På denne måten skulle rapporten kunne bli et 

godt grunnlag for debatt om hvilke valg Norge er best tjent med i det videre arbeidet 

med skoleledere og skoleledelse. 

Arbeidsmåtene ble valgt for å kunne fungere fleksibelt og tilpasset aktive 

bidragsyteres behov. Jeg fikk opprettet et web-basert ”arbeidsrom” for gruppa, basert 

på egne erfaringer med å utvikle web-sider for læreplangruppene ved oppstart av 
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læreplanarbeidet i Kunnskapsløftet.17  Rådgivningsgruppa ble invitert til fire felles 

arbeidsmøter. I tillegg hadde jeg, som koordinator, møter med de ulike 

representantene som ønsket det. Disse samtalene bidro til å få fram hvilket materiale 

de kunne bidra med skriveprosessen, og drøfte fremstillingsformen. 

Tilgangsproblemer gjorde at web-arbeidsrommet primært fungerte som 

dokumentlager. 

Parallelt med oppnevning av nasjonal rådgivningsgruppe ble det også tatt initiativ til 

en intern arbeidsgruppe med representasjon fra ulike avdelinger og prosjekter i 

Utdanningsdirektoratet. Uforutsette forhold gjorde at den interne gruppa ikke ble 

oppnevnt før litt ut på høsten 2006, og deres deltakelse og bidrag har derfor primært 

blitt som kvalitetssikrere i de siste rundene av skriveprosessen. 

Den nasjonale rådgivningsgruppa var det heller ikke så lett å finne felles tid for, fordi 

helt sentrale ledere for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene var 

representanter. Arbeidet i rådgivningsgruppa startet opp i forkant av og foregikk 

parallelt med lønnsforhandlingene for skoleverket. 

Dette ble løst ved at alle representantene hadde mulighet for å la seg representere av 

medarbeider eller kolleger. Dette gjorde at det var flere fagfolk som bidro i arbeidet 

fra KS, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Institutt for lærerutdanning og 

skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Sistnevnte bidro også, i kraft av sin rolle som 

koordinator for nettverket for institusjoner som bidrar med lederutdanning18, til at alle 

universitet og lærerutdanningsinstitusjoner fikk oppfordring til å bidra. Improving 

School Leadership var på dagsorden på alle nettverksmøtene og på den 

landsdekkende skolelederkonferansen de arrangerte i juni 2006. 

                                              

17 Basert på St.meld.nr 30 (2003-2004) Kultur for læring fra UFD ble grunnlaget for læreplangruppene utarbeidet i 2004, 
den første læreplanen for fag, KRL-planen ble innført høsten 2005, de øvrige gjennomgående læreplanene for fag ble 
obligatorisk fra høsten 2006. 

18 Utdanningsdirektoratet har etablert nettverk innen 17 ulike fag og satsingsområder. Alle som tilbyr kompetanseutvikling 
for skoleledere og lærere innen de ulike fag og områder ved universitet og høgskoler deltar i disse nettverkene. ILS ved 
UiO koordinerer nettverket for skoleledelse.  
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Resultatet av arbeidet, den norske bakgrunnsrapporten som utgjør det sentrale 

empiriske materialet for denne oppgaven, er basert på informasjon, beskrivelser og 

argumentasjon som er forskningsbasert og publisert i Norge. Det er relativt 

beskjedent omfang på forskning om skoleledelse i Norge. Det er i første rekke miljøet 

ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo, med 

professor Jorunn Møllers forskning som grunnlag, som er toneangivende. Dette 

miljøet har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet skolelederrapportene fra 

2001 og 2005. Materialet herfra er i stor grad benyttet i den norske 

bakgrunnsrapporten. Gjennom Kompetansenettverket for skoleledelse ble alle 

fagmiljø som tilbyr studier og kompetanseutviklingskurs/program for skoleledere og 

om skoleledelse, løpende informert og invitert som bidragsytere i prosessen gjennom 

møter og informasjon på nettverkets hjemmeside19. I den grad rapporten ikke har 

forskningsgrunnlag er informasjonen basert på ”stakeholders” i rådgivningsgruppa, 

som igjen baserer sine beskrivelser på undersøkelser og informasjon i sitt miljø. Dette 

gjelder i første rekke KS, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet. I tillegg er 

spørsmålene besvart med data fra statistikk, evalueringer, prosjektrapporter, 

programbeskrivelser og aktuell faglitteratur. 

Det har vært positiv respons fra alle inviterte til at Norge deltar i OECD-studien, og 

positiv interesse for å bidra. Ulike forhold, fra spørsmålenes karakter til tidsknapphet, 

har gjort at på langt nær alle deltakere i ekstern rådgivningsgruppe, og svært få fra 

nasjonalt nettverk, har kommet med faktiske bidrag til arbeidet. Men alle har vært 

informert, invitert og oppfordret til involvering. Dette har bidratt til at norsk 

deltakelse i studien er kjent i fagmiljø i hele landet.  

OECDs analysemateriale vil i tillegg til de nasjonale bakgrunnsrapportene bestå av 

tidligere innsamlet materiale som er gjort tilgjengelig gjennom ulike OECD-

rapporter, relevant statistikk, arbeid i work-shops som del av studien og analyser fra 

ekspertgrupper etter oppdrag. To av forskerne i den norske rådgivningsgruppa deltok 

                                              

19 http://utdanningsledelse.uio.no/nnet/index.html  
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henholdsvis ved OECDs oppstartssamling i London i juli 2006 og ved samlingen i 

Brussel i februar 2007, hvor de ferdigstilte rapportene ble lagt fram. I tillegg har 

Utdanningsforbundet en representant i TUAC20, som i kraft av den posisjonen har 

fulgt alle faser i arbeidet internasjonalt. 

Rapporten fra OECD vil bli ferdigstilt i mars/april 2008. 

4.1.2 Deltakerlandenes bakgrunnsrapporter om skoleledelse for 
OECD 

Tilsvarende bakgrunnsrapporter, som den norske, er utarbeidet i hvert av landene som 

deltar i OECD-studien. Det foreligger derfor 22 selvstendige rapporter, eller 

historiske kilder, om skoleledelse i 22 land utarbeidet på grunnlag av felles 

retningslinjer. Ved avlutning av skriveprosessen med denne oppgaven, medio mai 

2007, er 11 av deltakerlandenes rapporter lagt ut på OECDs nettside for studien 

(OECD 2007b), de øvrige rapportene er i prosess for å kunne presenteres på 

nettsiden. Jeg har fått tilgang til 15 av landrapportene. Disse ligger til grunn for 

analysene i denne oppgaven. Hvordan arbeidet er gjennomført i de enkelte land er 

ikke tema her. Det er rapportenes beretninger om forhold som direkte kan relateres til 

skoleledelse som fagfelt og profesjon som jeg ønsker å behandle som grunnlag for å 

belyse problemstillingen i denne oppgaven.  

Jeg har valgt deltakerlandenes svar på fire spørsmål fra OECD (Q 2.5, Q 3.9, Q6.3, Q 

6.4) for å belyse analysekategoriene 1)fag på universitetsnivå, 2)definert 

kunnskapsbase som grunnlag for tilsetting og 3)fagorganisering for skoleledere 

(kapittel 2.4).  

Jeg har sammenfattet beskrivelsene som er gitt som svar i landrapportene, og 

systematisert innholdet i en matrise i kapittel 5.3. 

                                              

20 TUAC - The Trade Union Advisory Committee  for OECD er en sammenslutning av 
arbeidstakerorganisasjoner som har konsultativ status i OECDs ulike komiteer. 
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4.1.3 Aktuell debatt – observasjon ved seminar 

Jeg har valgt å benytte et seminar om skoleledelse ved BI (mars 2007) som kilde 

fordi debatten ble svært aktuell i forhold til min problemstilling, men også fordi 

HEAD prosjektet(2003-2008), som er i sin avsluttende fase, representer forskning i 

Norge som har som formål å få fram ny kunnskap om skolelederutvikling med 

aksjonsforskning som metode. Prosjektet inngår i en sammenlignende studie med 

Finland, Frankrike, England og USA. 

Innholdet i seminaret besto av to foredrag som belyste hvilken rolle og betydning det 

nasjonale senteret for skolelederutdanning i England, National College for School 

Leadership (NCSL), har for den enkelte skoleleder, og for arbeid med skoleledelse 

som fag og forskning i England. Foredragene ble fulgt opp med en panel- og 

plenumsdiskusjon. I panelet bidro KS som skoleeiers representant, 

Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet.  

Innholdet i seminaret foreligger i form av program og med power-point 

presentasjoner fra foredragene (BI 2007).  Som deltakende observatør tok jeg 

notater/referat fra hele seminaret, og har i tillegg fått tilgang til lydopptak av hele 

samlingen. Jeg transkriberte lydopptaket, og brukte det som støttedokument for egne 

notater og vurderinger fra seminaret. 

For å se hvordan den aktuelle debatten om skoleledelse for fag vil kunne finne støtte i 

det politiske miljø søkte jeg etter beslutninger fattet på alle partienes landsmøter 

våren 2007 som direkte beskrev utdanning for skoleledere. Funn ble lastet ned etter 

hvert som landsmøtene ble avholdt, og er lastet ned slik det fremgår av 

referanselisten.  

4.1.4 Om etablering av utdanningsledelse som universitetsfag  
  – et intervju   

Utdanningsledelse er etablert som universitetsfag. Det tilbys utdanning på masternivå 

ved flere læresteder. Tilbud om studier som gir studiepoeng er beskrevet i 
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bakgrunnsrapporten for OECD (Norsk rapport: avsnitt 315), og i kapittel 2.3 i denne 

oppgaven. 

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo tilbyr et 

fullstendig masterprogram som et løpende ordinært studium, hvor de første 

forberedelses- eller innpassingsmodulene ble igangsatt i 2002.  

Jeg har selv fulgt utviklingen av studietilbudet ved ILS, både gjennom mitt 

profesjonelle arbeid og som deltaker. Jeg er derfor godt kjent med utviklingen som 

har skjedd fra tilbud om enkeltstående enheter i skoleledelse til semesteremner som 

inngikk i en struktur og progresjon, men var delvis deltakerfinansiert, til dagens 

tilbud om studier på masternivå som del av universitetets ordinære studietilbud. Med 

andre ord utviklingen fra å være et tema eller studieemne til å bli et universitetsfag. I 

mitt arbeid med å innhente informasjon til bakgrunnsrapporten om skoleledelse for 

OECD fant jeg imidlertid ingen skriftlige, publiserte fremstillinger av hvordan denne 

endringen har funnet sted. Jeg anser etablering av utdanningsledelse som 

universitetsfag som en vesentlig faktor i vurdering av skoleledelse som profesjon (jf 

kapittel 2.3). Jeg ønsker derfor, i denne oppgaven, å bidra med en tekst som beskriver 

denne etableringen og belyser hvordan utdanningsledelse ble etablert som 

universitetsfag, hvor enkelt eller vanskelig det var å få det til, hvilke aktører som var 

involvert og hva slags status faget har i dag.  

Min forforståelse og kunnskap om fagfeltet gjorde at jeg ønsket å få Jorunn Møller, 

professor ved instituttet, til å fortelle historien fordi jeg anser henne som en helt 

sentral aktør som var avgjørende i den prosessen. Jeg ville benytte intervju som 

metode, og fant en delvis strukturert form mest formålstjenlig fordi jeg ønsket å få 

fram prosessen som førte til etablering av utdanningsledelse som fagfelt, hvordan 

dette ble oppfattet av en sentral aktør og hvordan studiet anses i dag. Med delvis 

strukturert mener jeg tydelige spørsmål om det jeg ønsker å vite noe om, men i en 

åpen form som gir informanten rom til å fortelle om sin forståelse av hvordan 

utdanningsledelse ble etablert ut fra sin logikk og kunnskap. Det er imidlertid viktig 

med en avgrensing. Jeg ønsker med intervjuet å bidra med kortfattet, faktisk 
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informasjon om overgangen fra semesteremne til universitetsfag i gradsstrukturen. 

Jeg la slik sett ikke opp til et dybdeintervju, men få konkrete spørsmål og åpning for 

informantens refleksjon utover disse. Dette ville gi meg en versjon av hvordan 

utdanningsledelse ble etablert som universitetsfag. 

I litteraturen om intervju som metode legges det stor vekt på hvilket forhold 

informanten står i overfor intervjueren, hvorvidt det er et følsomt tema som krever 

spesiell tilnærming, og hvordan det kan etableres et subjekt-subjekt forhold mellom 

informant og intervjuer (Fugelseth og Skogen 2006, Karseth 1995). 

Jeg anser ikke det feltet jeg skal undersøke med mitt intervju for å være av så følsom 

karakter at det krever spesielle forholdsregler. Det følger av min forkunnskap om 

feltet at jeg også kjenner informanten godt, og anser relasjonen og tillitsforholdet for 

etablert på en måte som gjør at jeg kan konsentrere meg om få konkrete 

temaspørsmål uten innledende åpne runder. 

På denne bakgrunn har jeg utformet få spørsmål i intervjuguiden, som jeg sender 

informanten i forkant av intervjuet (vedlegg 1). 

4.2 Behandling og bearbeiding av dataene 

I denne oppgaven har jeg benyttet den norske bakgrunnsrapporten om skoleledelse 

for OECD som kilde for å belyse problemstillingen, utvikling av skoleledelse som 

profesjon, i en norsk kontekst. Dette ble gjort ved å sortere og foreta et utvalg av 

spørsmålene fra OECD som ga grunnlag for å vurdere skoleledelse i forhold til 

analysekategoriene: 

• fag på universitetsnivå,  

• definert kunnskapsbase som grunnlag for tilsetting og  

• fagorganisering for skoleledere.  
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Jeg identifiserte 20 spørsmål som kunne belyse disse forholdene og fire spørsmål 

direkte relatert til innhold i skolelederrollen/oppgaver for skoleledelsen i kapittel 5.2. 

Fra den norske bakgrunnsrapporten benyttes svarene på disse spørsmålene som 

grunnlag for analyse, argumentasjon, tentative konklusjoner og anbefalinger i 

kapitlene seks og sju i denne oppgaven. 

Fra dette materialet, de 24 spørsmålene, har jeg valgt fire spørsmål fra OECD (Q 2.5, 

Q 3.9,Q 6.3, Q 6.4) som analysegrunnlag for rapporteringen fra 15 av 

deltakerlandene. Dette gir bakgrunn for å se hvordan norske forhold for skoleledere, 

og skoleledelse som profesjon, er beskrevet og rapportert i forhold til andre land i 

kapittel 5.3. 

Jeg har i tillegg til disse søkene, som er gjort for å belyse problemstillingen særskilt, 

beskrevet hvordan OECDs spørreskjema er strukturert, hva det spørres om i bredt, og 

tatt inn deler av det norske avslutningskapitlet, hvor teksten er skrevet av meg, for å 

bidra med informasjon om hele rapporten.  

Når det gjelder bearbeiding og bruk av innholdet i seminaret ved BI i mars 2007 

gjorde jeg en interessant erfaring. Jeg tok fortløpende notater under samlingen, og 

skrev dette ut i form av et fyldig referat. Da jeg fikk tilgang til lydopptak fra 

samlingen, og sammenlignet dette med eget referat, ser jeg hvordan 

utvelgingsprosessen min har vektlagt det jeg har funnet mest vesentlig, og at selve 

seminarets diskurser og dialoger er svært ordrike og langt mer omfattende enn mitt 

referat. En transskribering av lydopptaket ville gitt et svært omfattende materiale. Når 

jeg hører lydopptaket antar jeg at det også ville blitt relativt uoversiktlig. Jeg har 

benyttet den aktuelle debatten fra seminaret, fra eget referat støttet av lydopptaket, i 

analysen og argumentasjonen i kapittel seks.  

Intervjuet med Jorunn Møller om hvordan utdanningsledelse ble etablert som 

universitetsfag ble også tatt opp på lydfil. Jeg transkriberte intervjuet, og har benyttet 

informasjon og fakta fra denne samtalen i kapittel to og som del av analyse og 

argumentasjon i kapittel seks. Vedtak fra politiske partiers landsmøter denne våren er 
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tatt inn avslutningsvis i drøftingskapitlet for å se hvorvidt formell utdanning for 

skoleledere er på deres agenda som forberedelse til kommunevalget høsten 2007, og 

for derved å se om skoleledelse som profesjon er på den politiske dagsorden som et 

aktuelt tema. 

Jeg har valgt både å presentere, analysere og vurdere arbeidsformer og kildemateriale 

relatert til å utvikle norsk bakgrunnsrapport for OECD, og benyttet dette materialet, 

selve rapporten, som kildegrunnlag for å belyse denne oppgavens problemstilling. I 

tillegg har jeg belyst problemstillingen ved å vurdere materiale som jeg har 

fremskaffet fra seminar og ved å benytte intervju som metode. Den kvalitative 

tilnærmingen jeg har valgt for å belyse og vurdere problemstillingen i denne 

oppgaven har gitt et bredspektret datagrunnlag som grunnlag for analyse og 

argumentasjon i kapittel seks, og tentative oppsummeringer og anbefalinger 

avslutningsvis i kapittel sju. 

4.3 Aktører, roller, validitet, reliabilitet 

Jeg tilhører selv den profesjonen jeg skriver om, i den forstand at jeg har 

grunnutdanning som allmennlærer med bred videreutdanning og har praktisert som 

lærer og leder på skolenivå i 12 år, før min yrkesidentitet ble befestet i forvaltningen 

på regionalt og nasjonalt nivå. Mitt arbeid med praksisfeltet fra et regionalt og 

nasjonalt ståsted de siste 21 årene med erfaring i samarbeid og styring overfor 

skoleeiere, skoleledere, organisasjoner, forskere i leder- og lærerutdanningen, gir meg 

kunnskap og et ”innenfra-perspektiv” om styring, ledelse og virkemidler på alle nivå i 

sektoren, men, slik jeg ser det, tilstrekkelig kritisk distanse til utøvelse av 

skoleledelse på skolenivå i dag til å kunne se skoleledere i et ”utenfra-perspektiv”.  

Det går fram av den norske rapporten for OECD, også fremhevet i denne oppgaven, 

at det er beskjedent omfang av forskning innen fageltet utdanningsledelse. Selv om 

det er flere aktører som er involvert i utviklingsarbeid og undervisning innen 

utdanningsledelse på høyere nivå enn det som reflekteres i publisert forskning, er det 
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ikke flere aktører som har dette feltet som heltidsbeskjeftigelse enn at aktørene i 

Norge kjenner hverandre. Det er fra sentralt nivå lagt til rette for faglig samarbeid 

mellom aktørene organisert som nettverk, tidligere omtalt i oppgaven. I arbeidet med 

rapporten for OECD vurderte jeg det som en stor fordel at bidragsytere kjente 

hverandre, eller kjente til hverandres arbeid. Dette bidro til å få fram ulike 

posisjoneringer og begrunnelser i en form som gjensidig kunne vurderes og gis 

tilslutning på tvers av fagmiljø, ulike organisasjoner og forvaltningsnivå.  

I arbeid med denne oppgaven anser jeg det også som en fordel å kjenne fagmiljøene 

og informantene, og å kunne anvende utsagn fra seminar og innspill i fagpresse og 

dagsaviser fordi det i noen grad åpner for innspill fra aktører internasjonalt og utover 

de mest sentrale aktørene på området i Norge. Samtidig ønsker jeg å presisere at jeg 

ser det som en stor fordel, og inspirerende, å ha en veileder for oppgaven som jeg 

samarbeidet med for å ferdigstille rapporten for OECD. Det gjør at de samtalene og 

vurderingene vi har hatt og foretatt om feltet gir et felles bakteppe for å vurdere 

relevans i innhold og fremstilling for å belyse problemstillingen i denne oppgaven, 

selv om rollene er vesentlig annerledes.  

Med hensyn til gyldighet og pålitelighet (validitet og reliabilitet), gjelder det i første 

rekke valg og bruk av kildemateriale, og hvor relevante disse valgene, mine analyser 

og vurderinger er, for å belyse problemstillingen (begrepsvaliditet). Dette innebærer 

kritisk å vurdere de resultater man er kommet fram til, identifisere eventuelt 

metodiske svakheter og se om dette eventuelt kan ha ledet til bestemte konklusjoner, 

og samtidig vurdere egen rolle og forforståelse i forhold til forskningsarbeidet.  

Som ansatt i forvaltningen på statlig nivå representerer jeg en myndighet som 

forvalter lover, foretar reguleringer og kontroll på basis av faglig skjønn, 

erfaringsbasert kunnskap i sektoren, juridisk og pedagogisk kompetanse og 

utdanning. Poenget er at man representerer et forvaltningsnivå i alt arbeid som 

utføres. I den grad det oppstår spennings- eller balansevurderinger mellom faglig 

skjønn og ”god” forvaltningsskikk vil det være et system som foretar og står for 

beslutninger. Arbeid med den norske rapporten om skoleledelse for OECD er et godt 
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eksempel på hvordan et faglig- og forvaltningsmessig skjønn utfordres. Som 

koordinator for arbeidet gis jeg et oppdrag med begrunnelse i faglig innsikt, 

retningslinjer for arbeidet utformes utenfor eget forvaltningsnivå, i OECD, og 

fagmiljø inviteres i bredt til å bidra i prosessen med å fremstille en tekst om 

skoleledelse i Norge. Som faglig ansvarlig koordinator vil jeg gjøre mitt beste for å få 

fram en etterrettelig tekst som på en god måte beskriver de faktiske forhold. Men 

interessene for hvordan en slik tekst skal/bør/kan se ut kan være ulike. Den 

forvaltningsmessige og faglige utfordringen består i, slik jeg ser det, å ivareta ulike 

parters bidrag og interesser, samtidig utforme en rapport Utdanningsdirektoratet står 

ansvarlig for, og arbeide for å få tilslutning og legitimitet i forhold til produktet, slik 

at det kan gi et grunnlag ulike interessenter ser seg tjent med å arbeide videre ut fra.  I 

arbeid med en masteroppgave derimot står jeg faglig ansvarlig på egne vegne, 

samtidig er jeg ansatt i en forvaltning som er ansvarlig for det arbeidet jeg beskriver 

og analyserer, og jeg er selv tjent med å få tilslutning og legitimitet for de vurderinger 

og slutninger jeg måtte trekke. En helt fristilt rolle ville gitt meg anledning til et fritt, 

kanskje mer kritisk blikk, men ville ikke gitt meg den innsikt som gjør det mulig å 

skrive denne oppgaven. 

I arbeidet med rapporten for OECD besto kvalitetssikring, eller vurdering av 

gyldigheten, i åpenhet om prosessen og gjennomlesing med respons- og 

endringsmulighet for fagpersoner innen ulike felt/områder i ekstern og intern gruppe. 

Omfanget av arbeidet og de knappe tidsrammene rapporten skulle utarbeides innenfor 

er en kritisk faktor når det gjelder bearbeiding og kvalitetssikring av materialet som 

ble benyttet og skrevet om i rapporten. Med bedre tid ville kanskje flere funnet fram 

materiale som kunne nyansert eller utfylt de beskrivelsene som er gitt. På den annen 

side var tidsrammen fra OECD lik for alle deltakerlandene, og i retningslinjene gjøres 

det klart at nye undersøkelser og forskning for å belyse spørsmålene som er stilt ikke 

skulle foretas. Det var en situasjonsbeskrivelse ut fra tilgjengelig materiale i form av 

rapporter og det enkelte lands egen utdanningsforskning samt ”stakeholder-

beskrivelser” som skulle benyttes. Kunnskap om studien og mulighet for å bidra ble 

gjort kjent for eksterne bidragsytere umiddelbart etter at det ble besluttet at Norge 
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skulle delta. Slik sett har miljøene i Norge hatt så mye tid som mulig til å bidra i 

prosessen fram til ferdigstilling av bakgrunnsrapporten. Jeg har ikke funnet grunn til 

å problematisere disse bakgrunnsvariablene i de enkelte lands rapporter utover dette. 

Rapportene er godkjent for presentasjon fra OECD for bruk til videre utvikling. Det 

er i samsvar med hvordan jeg har anvendt materialet i denne oppgaven. 

Når det gjelder bruk av materiale fra et seminar i denne oppgaven, består 

kvalitetssikringen i at mine egne notater og referat er sjekket i forhold til lydopptak. 

Informasjon om intervjuet ble meldt til NSD21 i samsvar med gjeldende regelverk. 

Materialet fra intervjuet, og hvordan det er anvendt, er forelagt informanten, med 

mulighet for justering og endring. Lydfiler fra seminar og intervju vil bli slettet når 

arbeid relatert til denne oppgaven er ferdigstilt. 

Etterprøving kan være problematisk når det anvendes kvalitative metoder i et 

forskningsarbeid. Jeg mener at åpenhet om prosess, tilstrebing av nøyaktighet i 

beskrivelsene og ulike kilder og metoder for å belyse problemstillingen fra ulike 

perspektiv eller ståsted bidrar til å unngå skjevheter og feil i fremstilling av materialet 

– og at dette justerer for eventuelle feilslutninger i oppsummeringer og konklusjoner. 

                                              

21 NSD – Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste 
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5. kapittel: OECD programmet Improving School 
Leadership 

OECD programmet er bredt anlagt. Jeg vil innledningsvis i dette kapitlet gi en kort 

oversikt over hvilke hovedkategorier spørsmålene i spørreskjemaet er strukturert i fra 

OECDs side. Deretter vil jeg beskrive på hvilken måte og i hvilken grad jeg finner 

spørsmål fra OECD relevante i forhold til de analysekategoriene jeg har utviklet for å 

kunne vurdere om denne studien vil bidra til utvikling av skoleledelse som profesjon. 

I kapittel 5.3 vil jeg ta for meg om de 15 deltakerlandene jeg analyserer i OECD-

studien har formalisert utdanning for skoleledere. Materialet drøftes i sjette kapittel. 

Avslutningsvis viser jeg til siste kapittel i den norske rapporten, som er vedlagt 

oppgaven, for å vise hva det ble lagt vekt på i når det gjelder sterke og svake sider 

ved arbeid med skoleledelse i Norge, i forbindelse med rapporteringsarbeidet for 

OECD.  

5.1 Målsetting, struktur og innhold - hva spør OECD om? 

Utgangspunktet for Improving School Leadership-studien var, som tidligere 

beskrevet, OECDs rapport fra 2005 hvor behovet for å rekruttere, utvikle og beholde 

gode lærere kommer tydelig fram (OECD 2005). I denne studien gis det anbefalinger 

som nå følges opp. OECD slår fast at rektorer og andre skoleledere har ansvar for 

lærerens arbeidsforhold, og for å legge til rette for at lærerne kan gjøre en god jobb 

og være i stadig utvikling (se også side 10-11). Samtidig uttrykkes det tilsvarende uro 

når det gjelder arbeid med rekruttering av skoleledere og utvikling og støtte for 

skoleledere i jobb, slik at de blir lenger i yrket. 

Improving School Leadership-aktiviteten har slik sett som formål både å stimulere, 

utvikle og forbedre ledelse i skolen og derved forbedre lærernes situasjon og elevenes 

læringsmuligheter. Sammenhengen mellom disse forholdene ønsker OECD å få høyt 
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opp på den politiske dagsorden i medlemslandene. Studien skal bidra med 

informasjon og analyser som kan gi grunnlag for nye beslutninger og politiske vedtak 

for utvikling av skoleledelse. 

5.1.1 Bakgrunnsrapportens inndeling og områder 

Som grunnlag for sammenligningen på tvers av land har OECD utviklet et 

omfattende spørreskjema (vedlegg 2) slik at det fra hvert land utformes 

bakgrunnsrapport som får fram beskrivelser av hva slags situasjon skoleledelse 

inngår i i det enkelte land.  

I første kapittel i rapporten skal det redegjøres for politiske, historiske, 

demografiske, økonomiske, sosiale og kulturelle forhold som bakgrunn for å forstå 

sammenhengen utdanningspolitikk utformes og utvikles i.   

I andre kapittel i rapporten skal skolesystemet og skolen som organisasjon 

beskrives. Det spørres om faktiske tall om skoler, skoletyper, elever, lærere og ledere. 

Det er omfattende spørsmål om strukturer, både hvordan skolesystemet er konstruert, 

men også om styring, målsetting og rammeverk. Forholdet mellom private og 

offentlige skoler skal belyses. Hvordan utdanning finansieres og hvordan ressurser 

gjøres tilgjengelig spørres det også om. I rapportens andre kapittel skal det også gis 

beskrivelser av trender, hovedutfordringer som løftes politisk, endringer som har 

skjedd det siste tiåret. Det spørres også om hvordan lærere og skoleledere organiserer 

seg, hvordan organisasjonene arbeider og hva slags allmenn oppfatning det er om 

utdanning, skoler, lærere og skoleledere generelt i befolkningen. 

I det andre kapitlet i rapporten gis det, slik jeg har beskrevet her, detaljert 

faktainformasjon og noen hovedtrekk om utdanning som grunnlag for mange av 

spørsmålene og drøftingene OECD inviterer til i de seinere kapitlene.  

I tredje kapittel i rapporten skal alle forhold relatert til skoleleder og skoleledelsens 

arbeidsforhold, mandat og oppgaver, styringslinje, myndighet og ansvar beskrives og 

drøftes. Det gjelder å identifisere roller og ansvar for skoleledelsen slik den fremstår 
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og forholder seg under skiftende regjeringer og endringer i styringsstrukturer og 

samfunnsendringer for øvrig. Dette skal beskrives i forhold til lov- og rammeverk fra 

sentralt nivå, men også ved å vurdere de utfordringene skoleledelsen har i dagens 

skole og ikke minst hvordan dette kommer til uttrykk og følges opp politisk, for 

eksempel gjennom nye reformer og føringer for utdanningssektoren. Avslutningsvis i 

kapittel tre i rapporten skal det tas opp hva slags kompetanse en skoleleder bør ha for 

å fungere som ”effektiv skoleleder”, og hva slags nye initiativ og eventuelle satsinger 

som er foretatt eller igangsatt i det enkelte land direkte relatert til skolelederrollen og 

utvikling av denne. 

I fjerde kapittel i rapportens skal det fokuseres særskilt på den rollen skoleledelsen 

har, og kan ha, for å stimulere og forbedre læring. Intensjonen er å få kartlagt hva 

slags vilkår og retningslinjer som vurderes som best for at skoleledere skal få utøve 

sin lederrolle mest mulig effektivt. For å gi et grunnlag for å vurdere dette spørres det 

om kvalitet relatert til undervisning, læring og vurdering, og hvilken rolle 

skoleledelsen har i utvikling og vurdering av politikk på disse områdene. Det er 

spørsmål om elevdisiplin, læringsprosesser og resultater. Flere forhold knyttet til 

læreplanutvikling og implementering tas opp i form av skoleleders ansvar for 

undervisningen, støtte og veiledning for lærere, evaluering av læreres jobb og 

profesjonelle utvikling. Søkelyset rettes også mot lederpraksis i skolen og hvordan 

ledere lærer, og hva slags politiske initiativ som er tatt, eller planlagt, for å støtte opp 

under og utvikle læringssentrert ledelse i skolen. Relevant forskning som kan 

underbygge beskrivelsene skal presenters.   

I femte kapittel i rapporten stilles det spørsmål om hvor attraktivt det er å søke 

skolelederstillinger, og om det er bekymringer hos myndighetene når det gjelder 

søkertall og skolelederes kvalifikasjoner. Det skal redegjøres for skolelederstyrkens 

samlede kompetanse, tilsettingsvilkår og støttestrukturer som kan gjøre skoleledelse 

til et attraktivt karrierevalg for potensielle kandidater. Tilsvarende forhold skal 

kartlegges for skoleledere som er i jobb, hvordan kompetanse kan styrkes for å bidra 

til at yrket oppleves givende og attraktivt. I kapitlet skal endringer i 
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skoleledergruppen de siste ti årene beskrives, hvordan skoleledere vurderer sin 

arbeidssituasjon og hva man tror eller vet skal til for at de eventuelt står lenger i jobb. 

Det spørres også om man, på nasjonalt nivå, vet hvorfor egnede og kvalifiserte 

skolelederkandidater eventuelt avstår fra søke skolelederstillinger, og i hvilken grad 

lærere ønsker seg en skolelederposisjon som del av sin karriere. Skolelederes 

posisjon, arbeidsbetingelser og lønn spørres det om, både nivået og hvordan den 

forhandles frem. 

Avslutningsvis etterlyses prioriteringer og politiske initiativ i arbeid med rekruttering 

av nye skoleledere og hvordan forhold legges til rette for skoleledere som ønsker å gå 

over i annen stilling eller pensjonere seg.  

I sjette kapittel  i rapporten skal det kartlegges og identifiseres politiske initiativ, 

retningslinjer og metoder som kan bidra til å utvikle høykvalifiserte skoleledere. For 

å få fram et slikt bilde stilles det spørsmål om ulike utdanningsvalg for skoleledere, 

hva som kreves for å kvalifiseres som skoleleder, hvordan lov- og regelverk er 

utformet og hvilke myndigheter og organisasjoner som utvikler og vurderer gjeldende 

regelverk. Videre spørres det om hva slags kompetanseutviklingsprogram som er 

utviklet for skoleledere i jobb, hvem som har utviklet dem og hvordan utbyttet 

vurderes. Det spørres også om skolelederes motivasjon for å delta i 

kompetansestøttende tiltak og hvordan de vurderer effekten. Relevant forskning, som 

grunnlag for de valgene som er gjort, etterspørres. Spesielt spørres det om forskning 

som belyser og kan gi retningslinjer for hva utviklingsprogram for skoleledere skal 

bestå av og inneholde for å oppleves relevante og gi effekt. Det spørres i rapportens 

kapittel seks også om hvilke initiativ som er tatt eller er under planlegging for å 

forbedre kvaliteten på forberedelse, sertifisering og utvikling for skoleledere, og 

hvordan kostnader er beregnet. 

I sjuende kapittel i rapporten gis det rom for oppsummerende betraktninger om 

sterke og svake sider i arbeid med skoleledelse i eget land, og betraktninger om 

tendenser og mulige forandringer for utvikling av ledelse i skolen. Deler av dette 

kapitlet tas inn i kapittel 4.4.i denne oppgaven. 
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5.2 Skoleledelse som fag og profesjon – hva spør OECD 
om? 

OECD har en formening om at det, til tross for endrede utfordringer og store 

forventninger til skoleledelsen, virker som om de fleste fremdeles får lite formell eller 

strukturert forberedelse for arbeidet (OECD 2006). Dette ligger også til grunn for min 

interesse og problemstilling. Jeg vil derfor her vise til de spørsmålene fra 

spørreskjemaet som kan bidra til å få fram data og beskrivelser for å belyse krav til 

utdanning for skoleledere før tilsetting, forventning til kompetanse for å være i 

stillingen, eventuelle indikatorer/kjennetegn som gir retning for hva en skoleleder må 

eller bør kunne og spørsmål som kan gi inntak til ”best practice” når det gjelder 

utdanning for skoleledere innholdsmessig og organisatorisk. Ved utvelgelse legges 

kriteriene jeg har valgt i kapittel 2.4 til grunn.  

5.2.1 Skoleledelse som fagfelt – relevant forskning 

I spørreskjemaet er det totalt fem spørsmål fra tre forskjellige kapitler som gir 

grunnlag for å beskrive skoleledelse basert på relevant forskning publisert i Norge. 

(Q3.12, Q3.13, Q 4.10, Q 4.11, Q 6.9).  Sentrale begrep som benyttes i spørsmålene 

er kompetanse, effektive ledere, kjernekompetanse, læringssentrert ledelsespraksis og 

egenskaper. Flere av spørsmålene fra OECD består av flere spørsmål, som disse 

eksemplene viser:     

1. Finnes det forskning som viser at den kompetansen som kreves for effektive 

ledere varierer i forhold til skolens egenskaper (nivå, størrelse, plassering, 

elevtall osv)? I hvilken utstrekning har dette materialet blitt benyttet ved 

utforming av retningslinjer? (Q3.1222) 

2. Finnes det materiale som bygger på publisert forskning om hvilke egenskaper 

(innhold, metoder, struktur og lignende) som program for forberedelse og 

                                              

22 Alle spørsmål som relateres direkte til OECDs grunnlag for studien markeres med Q foran tallet. Oversettele er gjort av 
meg. Jeg har også i noen grad forkortet spørsmålene fordi skjemaet fra OECD er svært ordrikt med gjentagelser som jeg 
ikke finner formålstjenlig i denne fremstillingen.  
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utvikling av skoleledere bør ha for å være effektive? I hvilken utstrekning har 

dette materialet blitt brukt som informasjon ved utforming av retningslinjer? 

(Q 6.9) 

 

Eksemplene kan også bidra til å vise at spørsmålene ofte blir litt overlappende. Noe 

som forsterkes ved å vise de resterende, korte spørsmålene relatert til skoleledelse og 

forskning: 

3. Finnes det forskning som viser kjernekompetansen som skoleledere trenger for 

å være effektive, uavhengig av skolens organisering eller situasjon? (Q3.13) 

4. Finnes det forskning som viser at visse ledelsesmetoder er effektive for å 

fremme læring i skolen? (Q4.10) 

5. Finnes det forskning som viser om bestemte forhold og sammenhenger bidrar 

til mer læringssentrert ledelsespraksis i skolene? (Q4.11) 

5.2.2 Skoleledelse som en selvstendig utdanning – krav til 
utdanning (kompetanse) 

Hele 14 spørsmål fra fire kapitler er utformet for å få belyst hva som gjøres og 

kreves når det gjelder kvalifisering til skolelederstillinger, introduksjonsprogrammer, 

motivasjon for kompetanseutvikling og lignende forhold (Q 5.8, Q 3.12, Q 3.13, Q 

4.10, Q 6.1, Q 6.3, Q 6.4, Q 6.5, Q 6.6, Q 6.7, Q 6.8, Q 6.10, Q6.11, Q 6.12) 

Ett av spørsmålene, med flere relaterte underspørsmål, kan eksemplifisere dette: 

Beskriv det grunnleggende regelverket og de lover som gjelder for 

forberedelsesprogram før tilsetting som skoleledere når det gjelder: type 

institusjon, finansiering, personell, opptakskrav, lengde, formål, innhold og 

utforming av programmene, omfang på erfaring fra skolen og vurdering av 

mesting i jobben samt eksamenskrav. I hvilket omfang finnes slike program, og 

hva finnes av materiale om deres effektivitet? (Q 6.4). 



 

  Hegtun:  UTLED 4090, ILS, UiO, vår 2007  

69 

5.2.3 Skolelederes organisasjonstilhørighet 

Det er spørsmål i skjemaet som inkluderer organisasjonenes rolle i forhold til 

arbeidsforhold, forhandlinger og lønn. Når det gjelder skoleleders 

organisasjonstilhørighet, som profesjon, er det kun et konkret spørsmål relatert til 

dette:   

Finnes det en egen bransjeorganisasjon for skoleledere? (Q2.5) 

5.2.4 Skolelederollen relatert til pedagogisk ledelse og 
administrative oppgaver  

Det er spørsmål i skjemaet relatert til styringsstruktur og rapportering mellom 

nivåene, likeledes til effektivitet (effekt), men av spørsmål med direkte relevans for 

skoleleders oppgavefokus i betydningen målstyring, tid, effekt, økonomi, resultat og 

rapportering fant jeg bare et eksempel på:   

Finnes det spenninger i skolene og mellom dem og eksterne aktører om hvilken 

betydning som skal gis til ulike ansvarsområder for skoleledelsen, for eksempel 

pedagogisk ledelse versus administrativ ledelse23? Hvordan løses disse 

spenningene? (Q3.9) 

5.2.5 Skolelederollen relatert til pedagogisk ledelse 

Når det gjelder skoleleders rolle og oppgavefokus relatert til pedagogisk ledelse 

(læringssentrering og pedagogiske begrunnelser) fant jeg fire spørsmål fra to 

kapitler (Q 3.9, jf forrige punkt, Q4.8, Q4.12, Q 4.13): 

Hvilken rolle har skolelederne når det gjelder å vurdere lærenes prestasjoner? 

Hvem fastsetter kriteriene som lærerne vurderes i forhold til? (Q4.8) 

                                              

23 OECD: learning-centred versus managerial – her oversatt til pedagogisk ledelse versus administrativ ledelse. Det er 
eventuell vektlegging i et både-og perspektiv ikke enten-eller som tas fram. 
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Hvilke initiativ og retningslinjer er gitt, eller planlegges, som støtte for 

pedagogisk  ledelse?( Q4.12)  

Hvilke emner er høyest prioritert for fremtidig utvikling av retningslinjer for å 

forsterke pedagogisk  ledelse? (Q 4.13) 

5.2.6 Oppsummering av 5.2 

Ved hjelp av kriteriene fikk jeg 24 ”treff”. Det er kapitlene 3-6 som er direkte 

relevante i forhold til mitt fokus. Disse kapitlene har i alt 65 hovedspørsmål. Av de 

24 spørsmålene jeg har hentet ut er mer enn halvparten – 14 spørsmål, fordelt på alle 

fire kapitlene – utformet for å få belyst skoleledelse som selvstendig utdanning og 

krav til kompetanse og utdanning.  Fem av spørsmålene er direkte relatert til 

skoleledelse som fag og forskning. Fire spørsmål har skolelederoppgaver i form av 

pedagogisk ledelse som fokus. Jeg har kun identifisert et spørsmål relatert til 

organisasjonstilhørighet som profesjon, og et spørsmål relatert til New Public 

Management – tenking. Jeg finner ingen spørsmål i OECDs materiale som rammer 

inn forståelse av ledelse som en funksjon uavhengig av hva som skal ledes, eller 

etterspør kompetanse og utdanning for ledere på tvers av sektorer. 

Disse funnene bygger opp under min antagelse om at OECDs vil ha søkelys på 

skoleledelse som fagfelt (jf kapittel 1.5) og formell utdanning for skoleledere basert 

på utdanningsforskning med vekt på pedagogisk ledelse i skolen. 

5.3 Skoleledelse som profesjon i deltakerlandene 

For å få et bilde av situasjonen internasjonalt når det gjelder oppfatninger om 
skoleledelse som profesjon, fagfelt, krav om formell utdanning og organisasjons-
tilhørighet valgte jeg følgende spørsmål fra OECDs spørreskjema som grunnlag for 
en analyse: 

 
Q2.5 Finnes det en egen bransjeorganisasjon for skoleledere? 
 
Q3.9 Legges det vekt på spenninger mellom pedagogisk og administrativ ledelse? 
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Q6.3 Hva er de viktigste kravene for å bli kvalifisert til ledelsesstillinger i skolen og  
hvem fastsetter disse? 
 
Q 6.4 Beskriv det grunnleggende regelverket og de lover som gjelder for    
forberedelsesprogram før tilsetting som skoleledere når det gjelder: type institusjon, 
finansiering, personell, opptakskrav, lengde, formål, innhold og utforming av 
programmene, omfang på erfaring fra skolen og vurdering av mestring i jobben samt 
eksamenskrav. I hvilket omfang finnes slike program, og hva finnes av materiale om 
deres effektivitet? 

Jeg har gjennomgått de 15 tilgjengelige landrapportene og systematisert informasjonen, som 
svarene på de valgte spørsmålene har gitt, i samsvar med analysekategoriene i kapittel 2.4.  

   Tabell nr. 1: Systematisering av deltakerlandenes rapportering på utvalgte områder. 

I landrapportene fra deltakerlandene (OECD 2007b) fant jeg at det bare er Finland 

som spesifikt fremhever skoleledelse som profesjon. ”Skoleledere er vel ansett. 

Stillingen blir oppfattet som egen profesjon.” (OECD 2007b, finsk rapport: avsnitt 

20). Finland kan også vise til at kvalifikasjonskrav for skoleledere er lovfestet. Det 

kreves lærerutdanning for det aktuelle skolenivået, alternativt kan man godkjennes 

med en adekvat master, i tillegg er det krav om lærererfaring og sertifisering i 

utdanningsadministrasjon (minimum 25 vekttall eller 15 ECTS eller tilsvarende). 
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Finland har også forberedelsesprogram for skoleledere, i tillegg til sertifisering i 

utdanningsadministrasjon, hvor innholdet er godkjent på nasjonalt nivå.  

I rapporten fra Ungarn vises det til lovvedtak fra 1996 med kvalifikasjonskrav for 

skoleledere før tilsetting i stilling, men at lovvedtaket ikke er fulgt opp og at det 

fremdeles på drøftinger om hvordan dette skal gjøres (OECD2007b: Ungarn: avsnitt 

118 og 293). 

Nederland viser til at administrative oppgaver for skoleledelsen har økt, og fortsatt vil 

øke. Utfordringen ligger i å avlaste skoleleder med et støtteapparat, og finne den rette 

avklaring av ansvars- og oppgavefordeling (OECD 2007b: Nederland: avsnitt 145). 

Det beskrives hvordan skoler selv setter kvalitetsstandarder for ledelse og 

undervisning, og vises til en tretthet i systemet over korte kurs og tilbud for 

skoleledere. Det er behov for en endring. Sektoren er klar for etablering av et 

skolelederakademi slås det fast (ibid: avsnitt 273, 277-278).    

Det er stor variasjon i hvordan de ulike landene presenterer sitt arbeid med utdanning 

og tilbud om ulike former for veiledning og kurs for ledere. Alle land, så nær som 

Nederland og Norge, har lagt krav om lærerutdanning og lærererfaring til grunn for 

tilsetting, men det er stor variasjon i hva som kreves og tilbys ut over dette. Chile har, 

for eksempel, krav om lærerutdanning fra høgskole eller universitet og i tillegg 

studier i administrasjon, styring, ledelse, utdanningsvurdering. Men så har de gjort 

følgende tilføyelse: ”Kravet er ikke obligatorisk for kommunene dersom de ikke får 

søkere med disse kvalifikasjonene” (OECD 2007b, Chile: avsnitt 294). Det er derfor 

ikke et absolutt krav, men det er muligheter for utdanning, inklusive master- og 

doktorprogram. 

Det vises til stor bredde i kurs for skoleledere. Dette er gjennomgående for alle 

deltakerlandene. Enkelte land gir detaljerte beskrivelser av kursform og innhold, og 

angir hvordan dette er organisert på de ulike nivåene, mens andre kort redegjør for at 

det er tilbud på feltet. Dette gjelder også utdanning på høyere nivå og forskning på 

feltet. Irland rapporterer eksplisitt at det er lite forskning om skoleledelse, mens andre 
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anvender og viser til forskning om skoleledelse og vilkår for skoleledelse i sitt land, 

uten å angi om det er et vel etablert felt eller få forskere på området. Belgisk 

Flandern24 har gitt detaljerte beskrivelser av de krav som stilles til skoleleder i det 

kommunale lovverket om ansvarsområder som tillegges skolelederstillingen. 

Flandern har også lagt inn en beskrivelse av hvilke forventninger 

utdanningsdepartementet har til skolelederen. Dette dokumentet og disse 

anvisningene har kun veiledende status. Disse beskrivelsene er en av grunnene til at 

jeg har valgt Flandern som eksempel i drøftingen i kapittel seks. De har 

opplæringsprogram for skoleledere, egne rekrutteringsprogram, og åpne tilbud for 

alle skoleledere i jobb – et bredt spekter av tilbud fra universitet, ledernettverk, 

organisasjonene og private institusjoner. 

Men det er foreløpig ikke formelle krav til utdanning for tilsetting som skoleleder 

utover lærerutdanning. Dette er imidlertid gjenstand for stor oppmerksomhet, 

rapporteres det fra Flandern, med referanse til nyere forskning ”En skoleleder må 

kunne implementere skolepolitikken. Det er ikke en opplagt kunnskap for en 

lærerutdannet”(Mahieu 2001, her i OECD2007b, Flandern: kapittel 6.3.3). 

Devos og Vanderberghes forskning og anbefalinger er tatt inn i Flanderns rapport 

både når det gjelder å identifisere god skoleledelse, hva slags kompetanse en 

skoleleder trenger for å kunne utføre jobben på en bra måte når det gjelder å kunne 

samarbeide, styre og lede i interne og eksterne relasjoner, ta nye utfordringer, og lede 

reformer og føre dem i riktig retning. Forskerne foreslår at det utvikles en master for 

skoleledere som kvalifikasjonskrav for å bli skoleleder. En slik master, foreslår de, 

bør være tilgjengelig for kandidater med lærerutdanning, bachelorgrad og et antall år 

i praksis. Det hevdes at dette må til for å forhindre at det tilsettes skoleledere som 

mangler grunnleggende kunnskaper om ledelse. Tre hovedkomponenter må inngå i 

en slik master: Utvikling/visjonstenking (vision development), lederferdigheter og 

sosial kompetanse. I tillegg litt innhold relatert til lov, regelverk og administrasjon, 

                                              

24 Belgisk Flandern omtaler heretter som Flandern 
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men dette er underordnet og egner seg best i korte kurs for ledere i jobb 

(OECD2007b: Flandern: kapittel 6.4.1). 

I Flanderns rapport fremgår det at dette følges opp. Med oppstart i september 2007 er 

det politisk besluttet at det skal utvikles et studietilbud som skal føre til diplom eller 

sertifikat for skoleledere. Et statlig fond for finansiering vil inngå i den nye 

ordningen.  

Slovenia har lovregulert krav for tilsetting. Det kreves lærerutdanning, 

universitetseksamen med profesjonstittel mentor, fem års praksis og fullført 

Skolelederprogrammet med seks obligatoriske moduler, som unntaksvis kan fullføres 

etter tilsetting. Utdanningen gis ved en statlig finansiert nasjonal skole for 

skoleledelse. 

Erfaring som lærer er gjennomgående et obligatorisk grunnlag for skolelederstillinger 

i alle deltakerlandene, med unntak av Norge, men fremheves på ulik måte. Sør-Korea 

legger særskilt vekt på lærererfaring, skoleledere rekrutteres fra lærerstilling. Det 

kreves 25 års praksis for å bli inspektør ved en skole og 28 års praksis for å bli rektor. 

Sverige rapporterer om et frivillig studietilbud for skoleledere som kommunene kan 

melde sine skoleledere på. Dette studiet er gjennomført av omtrent halvparten av 

skolelederne i Sverige. Dersom man ønsker kan man melde seg opp til 

universitetseksamen etter gjennomført kurs. 10 % har valgt denne ordningen. Det 

pågår et arbeid i Sverige for å utvikle en ordning som sikrer at alle rektorer tar del i 

skolelederutdanning. 

Fra norsk side vises det til at det formelle kravet til lærerutdanning og tre års praksis 

som lærer for skoleslaget ble tatt ut av Opplæringsloven. Kravet, slik det nå er 

formulert og gjort gjeldende fra og med 2004, gir skoleeier ved tilsetting anledning til 

å vurdere hva de vil legge i: ”forsvarleg, pedagogisk og administrativ leiing.” 

(Opplæringsloven § 9-1). Det er også vist at skoleeiere, så langt, har lagt vekt på 

lærererfaring, og at det tilbys kurs i skoleeierregi særskilt for skoleledere, men også 

for kommunale og fylkeskommunale ledere på tvers av sektorer. Skoleledelse ble 
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kartlagt av forskere ved Universitetet i Oslo i en undersøkelse i fjor (Møller, 

Sivesind, Skedsmo, Aas 2006). Den viste at 40% av skolelederne ikke har noen 

formell utdanning i ledelse eller organisasjonsutvikling (Norsk rapport: avsnitt 42). 

De fleste landene har egne fagorganisasjoner for skoleledere i tillegg til 

organisasjoner som omfatter både lærere og skoleledere. Organisasjonsstrukturen 

følger ofte skolenivåene. Det er derfor mange som rapporterer om to store 

organisasjoner for henholdsvis grunnskole- og videregående opplæring. Frankrike har 

ikke eget fagforbund for lærere på lavere nivå. Det begrunnes med at oppgavene er 

delt opp og følger de enkelte årstrinn i så sterk grad at de ikke har funnet en felles 

organisasjon formålstjenlig. På høyere nivå, derimot, er det to store organisasjoner 

med stor innflytelse på utdanningspolitikken. Flandern og Slovenia er de eneste som 

ikke har egne organisasjoner for skoleledere, men det vises til differensiering i 

tilbudene. Sveriges skolelederforbund og Lærerforbundet organiserer begge 

skoleledere. Det rapporteres om en pågående debatt om hvorvidt det er formålstjenlig 

med felles fagforbund for skoleledere og lærere. I den norske rapporten er det ikke 

redegjort for tilsvarende debatt. 

Svarene viser at det er stor variasjon når det gjelder krav til formell kompetanse, men 

at lærerutdanning og erfaring fra undervisning legges til grunn i alle land, så nær som 

Nederland og Norge. Det ser også ut til at de fleste landene enten har utviklet eller er 

i ferd med å utvikle studietilbud innen skolelederutdanning utover korte kurs og 

etterutdanning. Med Flandern som eksempel har jeg gitt noen indikasjoner på hva en 

slik utdanning kan inneholde. Dette utdypes i drøftingskapitlet. 

Alle landene viser til organisert deltakelse i fagorganisasjoner for skoleledere alene 

eller sammen med lærere. Samlet finner jeg beskrivelser som indikerer tydelig at 

skoleledelse som fag er under utvikling, og at feltet slik sett bygges opp og vil kunne 

manifestere seg som egen profesjon i deltakerlandene. 

Formen de ulike landene har benyttet i rapporteringen er svært ulik. Enkelte land har 

lange beskrivelser, andre gir svært kortfattede svar eller integrerer dem i et 
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resonnement under et annet spørsmål. Spørsmål er slått sammen, og nummereringen 

fra OECD er ikke fulgt opp på lik måte. Jeg har derfor, etter skjønn, funnet fram til de 

beskrivelsene som ble etterspurt i Q2.5, Q3.9, Q 6.3 og Q 6.4. Dette kan gi en 

indikator om at kompleksiteten og overlapping i spørreskjemaet gjør 

sammenligninger og oppsummeringer av svarene i en skjematisk, kortfattet form 

vanskelig.  

Den vedlagte norske rapportens kapittel 7.1 og 7.2 vises til i neste kapittel for 

utdyping og oppsummering av sterke og svake sider i arbeid med skoleledelse i 

Norge, slik det kom fram som et resultat av arbeidet med rapporten for OECD, utover 

de forhold jeg her har sammenlignet på tvers av land. 

5.4 Arbeid med skoleledelse i Norge - sterke og svake 
sider  

Når det gjelder norske forhold viser sammenligningen på tvers av land at skoleledere 

kan organisere seg i en organisasjon beregnet kun på skoleledere eller være medlem 

av forbund for både lærere og skoleledere. Det er, som vist, ikke krav til utdanning 

før tilsetting som skoleleder i Norge, kompetanse vurderes av skoleeier ved tilsetting. 

Sammenligningen viser også at det er tilbud om studier i utdanningsledelse ved flere 

universitet og høgskoler. I tillegg til studier i utdanningsledelse er det et bredt tilbud 

av kurs av ulik varighet som del av kompetanseutvikling for skoleledere. På dette 

området er det stor variasjon, men også lang erfaring. I den norske 

bakgrunnsrapporten er erfaringen som er høstet gjennom disse kursene fremhevet 

som en styrke. Det gjelder både fra et tilbyderperspektiv, stat, kommune og fagmiljø, 

men også som et erfaringsgrunnlag for de skolelederne som i dag er i stilling. Det er 

også fremhevet som en styrke at det gjennom behandlinger i Stortinget er vist politisk  

vilje til å styrke skolelederes rolle og kompetanse. I teksten, som jeg utarbeidet for 

den norske rapporten, fremheves dette på følgende måte i kapittel 7.125: 

                                              

25 Kapittel 7.1, slik det er tatt inn her, er skrevet av meg i forbindelse med rapportarbeidet. 
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”Det er en styrke og et godt grunnlag at det i St.meld 30 Kultur for læring presiseres 

at det er politisk vilje til å styrke ”tydelig og kraftfull” ledelse i skolen. Dette er fulgt 

opp i Kunnskapsløftet og ved å løfte fram god lederpraksis fra ”demonstrasjons-

skoler”, samt oppfordring til lederstudier, og videreføring av samarbeid i fagmiljøene 

gjennom Kompetansenettverk for skoleledelse. I Kompetansestrategien prioriteres 

skoleledelse i første fase av arbeidet. FAFO viser at det følges opp. Dette viderefører 

en lang tradisjon. Kompetanseutvikling for skoleledere på alle nivå har vært 

prioritert, og er det felt som har fått størst oppmerksomhet i utdanningssektoren 

gjennom 60-, 70-, 80- og 90-tallet i Norge med egne landsdekkende program for 

skoleledere og ledelsesutvikling. Programmene har i det vesentligste vært forankret 

og finansiert fra utdanningsdepartementet, men alle nivå i utdanningssektoren, 

organisasjonene og alle relevante fagmiljø har på ulik måte vært involvert i 

forberedelser, gjennomføringer og evalueringer.  

Det er også en styrke at ledelsesutvikling som fag er etablert med studier på 

masternivå (fom 2005), og at KS og organisasjonene samarbeider om skolering av 

skoleledere med landsdekkende møte- og kursvirksomhet.”   

Fra OECDs side er det også en oppfordring til å påpeke svakheter som ble 

bevisstgjort i arbeidet med rapporten. Fra norsk side var det flere av spørsmålene fra 

OECD vi ikke hadde godt nok grunnlag, eller innsamlede data, til å kunne svare 

utfyllende på. Følgende oversikt ble gitt for å kunne beskrive dette: 

”Det er en svakhet at vi i Norge, på tross av langvarig og bredt anlagt satsing, ikke 

vet om vi har gode skoleledere i Norge. På lokalt nivå har riktignok enkelte 

kommuner og fylkeskommuner kvalitetssystem som gjør at de har god informasjon 

om sine skoleledere. Men det er stor spredning i de tilbudene som gis til skoleledere, 

og ulike syn på hva som gir størst ”effekt” både for den enkelte skoleleder, for skolen 

som organisasjon og arbeidssted, og – ikke minst– for den enkelte elevs 

læringsresultater. Det foreligger ikke systematisk dokumentasjon om satsingene. Det 

er heller ikke statistikk fra SSB, GSI eller skolelederundersøkelsene 2001 og 2005 
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som gir datagrunnlag for å vurdere skoleledere og skoleledelse i Norge som god, 

bedre eller dårlig i forhold til andre land.” 

I bakgrunnsrapportens ble det oppsummert hvilke områder vi ikke hadde systematisk 

innsamlet materiale til å beskrive på følgende måte: 

”Arbeid med rapporten har vist at vi i Norge mangler data når det gjelder rekruttering 

til skolelederstillinger. Vi har ikke data som viser vakanse i stillinger. Vi vet heller 

ikke hvor mange som går inn i skolelederstillinger uten å ha vært lærere. Vi mangler 

også tall når det gjelder arbeidstidslengde og avslutning på skolelederkarrieren. På 

nasjonalt nivå har vi ikke oversikt over hvordan forholdet mellom krav og støtte 

praktiseres fra skoleeier overfor rektor, eller hva slags formell utdannelse 

skolelederne faktisk har. Det er i det hele tatt lite forskning og data når det gjelder 

skoleledelse. Det foreligger heller ingen forskningsresultater eller pågående forskning 

om effekten for ledere som gjennomfører studier i utdanningsledelse. 

Når ledelse beskrives i nasjonale dokument i utdanningssammenheng er det ofte 

læreren som leder som omtales. Det er i liten grad skolelederrollen som belyses eller 

vises til når utfordringer og oppgaver i sektoren beskrives i planer og strategier”. 

Slik vi fra norsk side har presentert arbeid med skoleledelse, i et direkte og kortfattet 

sammendrag, viser det at det er politisk vilje til å satse på skoleledelse og 

skolelederutdanning. Samtidig viser det at Norge har et desentralisert mangesidig 

tilbud som vi mangler systematisk kunnskap om. Oppsummeringen viser tydelig 

”mangler” eller tankekors arbeidet med OECDs spørsmål har løftet fram. Samlet 

mener jeg rapporten og rapportens oppsummering gir et godt grunnlag for videre 

diskusjoner og samarbeid mellom skoleeiere og skoleledere primært, men også 

mellom skoleeiers representanter, skolelederorganisasjonene, stat og fagmiljø for å 

bringe muligheter og utfordringer for skoleledelse som fag og utdanning videre. 
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6. kapittel:  Drøfting  

Jeg har plassert profesjon som begrep i sentrum for min interesse i denne oppgaven 

på bakgrunn av arbeidet om skoleledelse for OECD. Det interessante er, slik jeg ser 

det, at dette begrepet, profesjon, forutsetter sammenstilling av ulike komponenter som 

hver for seg er meningsbærende med egen substans, men som må samvirke – eller 

berike hverandre – for samlet å utgjøre en profesjon på et felt for en medlemsgruppe. 

Med skoleledelse som fagfelt forutsettes en gjenkjennbar, spesifikk kunnskapsbase. 

Dette forutsetter igjen at kunnskapsbasen er lagt til grunn for fagutdanningen, som 

igjen forutsetter forskning – og fag som studietilbud i akademia. Profesjon forutsetter 

også praktiserende aktører, at kunnskapsbasen anvendes i et bestemt yrke, og at det er 

her – i praksisfeltet –  profesjonaliteten videreutvikles. Det forutsettes kontroll over 

eget felt og arbeid, frihet til å kunne utøve faglig skjønn og foreta beslutninger. Det 

forutsettes – for å utgjøre en profesjon – at felles interesser og faglig utvikling løftes 

fram i fellesskap av profesjonenes medlemmer. Dette gir grunnlaget for organisering 

og organisasjonstilhørighet. 

For å forstå profesjon som begrep må man ut fra dette være seg bevisst hva man som 

medlem skal kunne, hvor man kan tilegne seg denne kunnskapen og hvordan den kan 

manifesteres, vedlikeholdes og utvikles i et kollegafellesskap. 

Profesjon som begrep finner jeg ikke i retningslinjene eller spørsmålene fra OECD. 

Men jeg finner spørsmål som inngår i alle de tre komponentene som inngår i 

profesjonsbegrepet, slik jeg har lagt til grunn i analysekategoriene i kapittel 2.4. 

OECD er opptatt av substansen i kunnskapsgrunnlaget, selv om dette er mer implisitt 

i teksten enn direkte uttalt. Jeg fant kun ett spørsmål som søkte å få en vurdering av 

innholdskomponenter identifisert henholdsvis som New Public Management (NPM) 

og/eller pedagogisk ledelse. 
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I OECDs spørsmål er det imidlertid lagt stor vekt på forskning. Gjennomgående i 

spørreskjemaet etterspørres ”evidence-based” informasjon om skoleledelse og 

utdanning for skoleledere som er utviklet og publisert i eget land.  

6.1 Profesjonsetablering og -utvikling 

Tradisjonelt har skoleledere avansert fra lærerstilling og vært ”først blant likemenn”. 

Denne situasjonen er i endring. Skoleledelse frigjøres mer og mer fra læreryrket, og 

vi ser i dag konturene av et eget skolelederyrke (Aasen 2006:33). Dette skjer ikke 

bare i Norge, men i hele Norden og andre vestlige land som et resultat av endrede 

forventninger til skolelederrollen, endrede oppgaver, mer ansvar og myndighet som 

resultat av desentralisering og delegering av arbeidsgiveroppgaver. Endrede oppgaver 

endrer og utvider behovet for ny kompetanse, som igjen gir et nytt grunnlag, eller 

egen kunnskapsbase, for skoleledelse som profesjon. Endrede oppgaver og store 

utfordringer har også vært et grunnlag for interessen for skoleledelse i OECD. 

I artikkelen ”Professionel eller kompetansenomade” (Krejsler 2006) oppfordrer 

Krejsler til diskurser med fremtidsscenarier som kan sprenge grensene for dagens 

profesjoner og profesjonalisering i lys av de gjennomgripende endringene som følger 

av globalisering, modernisering av offentlig sektor og individualisering på alle nivå i 

samfunnet. Personer med kompetanse som kan benyttes på tvers av profesjoner og 

yrker, som Krejsler omtaler som kompetansenomader, relateres til nye yrker som 

konsulenter, informasjonsmedarbeidere, kommunikasjonsrådgivere og ulik 

spisskompetanse innen IT. Selv om de er basert på høy utdanning og spesifiserbar 

viten vil de ikke være preget av den fundamentale profesjonskarakter. De vil tvert i 

mot være mobile og fleksible. Det er tvilsomt eller usannsynlig at denne type yrker 

vil etablere seg som profesjoner (Laursen m.fl. 2005), men overveiende sannsynlig at 

de etablerte profesjonene vil videreføres og beholde sin posisjon. 

En slik diskurs, som Krejsler inviterer til, vil kunne innebære å løfte blikket med 

tanke på hvordan yrkene i fremtiden best kan komme på høyde med sin tid, parallelt 
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med det legitime og innlysende behov en gruppe som skoleledere har i dag for 

profesjonalisering og  for å bli anerkjent som en profesjon. Det vil parallelt foregå 

forhandling, reforhandling og endringer på profesjonens premisser. Den 

oppmerksomhet arbeidet med OECDs studie vil få, og den bevisstgjøring dette kan 

gi, når det gjelder skolelederes posisjon og utfordringer i arbeidet, kan bidra til å øke 

oppfatningen av skoleledelse som egen profesjon, med særskilte krav og behov. 

6.2 Kunnskapsgrunnlag 

Sentralt i debatt og diskurs vil spørsmålet om hva det til enhver tid vil være viktig å 

kunne og mestre  som skoleleder stå. Hvilket kunnskapsgrunnlag legges til grunn for 

skolelederes virke og profesjon i OECDs medlemsland? 

I rapportene fra de enkelte land (selv om det ikke spørres eksplisitt) gjenkjennes 

kunnskapsbase for skoleledere som lærerutdanning og erfaring fra undervisning. Det 

å tilegne seg kunnskap om å undervise bygges i praksis og kan utfylles og suppleres 

med teori og refleksjon gjennom det vitengrunnlag selve utdanningen kan ta høyde 

for. ”Handlingstvangen eller kravet om å praktisere og være i stand til å håndtere 

problemer og løse oppgaver er kanskje det mest grunnleggende trekk ved 

profesjonene” (Laursen m.fl. 2005:40). Denne handlingstvangen kan også ses som 

det mest spennende ved profesjoner ved at den profesjonelle selv står midt i 

situasjonen som skal beskrives og selv er ansvarlig for problemets løsning – selv om 

noen kanskje vil kalle det ”en gyser” (ibid:40). Den kunnskapen som tilegnes i 

praksis ved å håndtere det uforutsette, kan man bare i noen grad være forberedt på 

gjennom utdanning. Du kan forberede undervisningen, men må ha erfaring for å 

håndtere praksis. Men utdanningen kan gi beredskap for å reflektere over erfaringene, 

forstå og erkjenne hva som faktisk skjer. Gjennom utdanning kan man forberede seg 

ved å lære om hvordan barnet lærer og utvikler seg, men man kan ikke lære det 

enkelte barn å kjenne før man er i relasjonen. Individuell refleksjon over praksis 

foregår som et evig kretsløp for den enkelte lærer i forberedelse, gjennomføring, 

vurdering og nye valg. Når refleksjonen bringes inn i det kollegiale fellesskapet 
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utvikles holdninger, beredskap og handlingskompetanse. Sakte men sikkert bygges et 

erfaringsbasert, substansielt grunnlag som gir ”ryggmargsrefleks” og tilslutning i 

profesjonen. Skolelederen har, som pedagogisk leder, utfordringen og ansvaret ved å 

utfordre læreres praksiserfaringer i ulike situasjoner med flere perspektiver og teori 

som kan utvide forståelsen og se nye muligheter i handlingsrommet.  

Kravet til lærerutdanning som grunnlag for tilsetting som rektor er tatt ut av 

Opplæringsloven og erstattet av krav om pedagogisk kompetanse etter 

realkompetanseprinsippet fra og med 2004 (jf kapittel 2.3). Så langt har likevel de 

fleste skoleeiere valgt å legge lærerutdanning og lærererfaring til grunn ved tilsetting, 

og så godt som alle skoleledere i Norge har erfaring som lærere og lærerutdanning fra 

universitet eller høyskole som bakgrunn og felles kunnskapsbase. Synet på 

allmennlærerutdanningen er imidlertid i endring i Norge. NOKUT26 gjennomførte en 

evaluering i 2006. Blant annet med støtte i evalueringen fremmes stadig forslag om 

endringer i lærerutdanningen som vil innebære mer spesialisering og lengre 

utdanning. Statsråd Djupedal har tatt til orde for at vi ikke lenger kan ha lærere som 

underviser i fag de ikke har fagutdanning i.  Kunnskapsdepartementet har gitt 

Høgskolen i Vestfold mulighet til å prøve ut en ny modell med lærerutdanning for 

ungdomstrinnet fra høsten 2007. ”Profesjonsorientering rettet mot ungdomstrinnet, 

med tydelig klasseledelse og forståelse av informasjons- og kommunikasjons-

samfunnets innvirkning på ungdomskulturen” (Pressemelding KD 13.04.07).  

Grunnlaget for å legge en allmenn lærekompetanse til grunn for tilsetting av 

skoleledere er i ferd med å bli historie. Vi er i, eller står foran en situasjon, hvor vi 

har økte forventninger til skoleledelsens rolle internt i skolen som lærende 

                                              

26 NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen er et uavhengig, statlig organ som skal kontrollere og bidra til å 

utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT gir også generell godkjenning av høyere 

utdanning tatt i utlandet. 
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organisasjon for så vel lærere som elevenes resultater, og en økt regnskapsplikt 

overfor foreldre og storsamfunn på arbeidsgivers vegne – uten en definert forventet 

utdanning - tilpasset for å mestre dette. Skoleledere er toppledere for 

kunnskapsorganisasjoner i et samfunn med økte krav til spesialisering og kunnskap 

innen alle fag.  

Som eksempel på hva som forventes og derved hva slags kompetanse og kunnskap 

som kreves av en skoleleder, og hvordan dette har blitt presentert i en 

bakgrunnsrapport, har jeg oversatt to opplistinger fra Flandern (OECD 2007b, 

Flandern: kapittel 3.2). Den første viser en lovtekst fra en kommune, som ansvarlig 

instans for skoleledere i sitt område. Den andre lista viser hva departementet har lagt 

inn i sin veiledning når det gjelder rektors ansvarsområder.  

Ansvarsområder fra kommunal lov: 

“Overordnet, helhetlig ansvar for skolens organisering og organisering av undervisningen 
ved skolen, skolens arbeidsplan, utarbeiding av skolereglement, beslutte hvilken kompetanse 
som kreves i lærerkollegiet, utarbeide mandat og arbeidsbeskrivelser for lærerkollegiet, støtte 
og veiledning av lærerkollegiet, utforme innstillinger for tilsetting i faste stillinger, foreta 
midlertidige tilsettinger, implementere reformer og prosjekter, ta beslutninger angående 
veilednings- og kompetanseutviklingsbehov i lærerkollegiet, ordensreglement og 
disiplinsaker overfor elevene, sørge for opptakskrav til videre utdanning, (applying the entry 
requirements in education for continuing education), organisere ekstra undervisning i skolen 
og skolens nærmiljø, følge opp vedtatt skolebudsjett, ivareta skolens eksterne relasjoner, 
ansvar for arbeid, vakthold og infrastruktur i skoleanlegget.”  

 Departementets veiledning for rektors ansvarsområder: 

”Hjelpe til med å utvikle og/eller implementere skolens undervisningsprosjekt, overvåke 
kvaliteten på undervisningen og elevenes opplæring; planlegge, organisere, koordinere og 
tilrettelegge skolens aktiviteter i samarbeid med berørte parter, lede og bistå lærerkollegiet, 
avsette tid til å opprettholde kontakt med elevene, formulere, implementere og overvåke 
budsjettet, ta ansvar for korrekt framdrift for dokumenter innen tidsfrister, administrasjon for 
ansatte og elever, sørge for god kommunikasjon og samarbeid med foreldrene, sørge for god 
kommunikasjon og/eller samarbeid med ulike råd og styrer som er involvert i skolens 
virksomhet, gjennomføre sine undervisningsforpliktelser, sørge for sin egen 
kompetanseutvikling.”  

Samlet gir disse listene en omfattende beskrivelse av de forventningene som stilles til 

skoleledelsen. Det er imidlertid ikke to identiske lister, men interessante forskjeller. 

Kommunal skoleeiers krav i lovs form er i stor grad preget av administrative 

oppgaver og ansvar, mens veiledningen fra departementet på en eksplisitt måte 
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fremhever læring og samhandling med eleven, læring og utvikling i det voksne 

miljøet, for lærere og rektor selv. 

Sammenligning av skoler på tvers av land kan vanskelig gjøres uten å relatere 

gjenkjennbare trekk til styrings- og forvaltningsstruktur i det enkelte land. Listene 

som er gjengitt her fra kommunalt og statlig nivå kan likevel gi grunnlag for å se 

paralleller til kommunalt skoleeieransvar og kommunelovens fastsetting av ansvar og 

plikter for virksomheter, som skole, i kommunen.  Listene gir indikasjon om at 

delegering av oppgaver og ansvar til den enkelte skole er gjennomført i større grad i 

Flandern enn i Norge, men at det er stort samsvar når det gjelder innhold i det 

forvaltningsansvaret som listes opp for kommunalt nivå og skolenivå under ett.  

Styring og samhandling mellom nivåene fremkommer ikke av disse opplistingene 

som avgrenses til pålegg fra kommunalt nivå og veiledning fra statens side overfor 

skoleledelsen.  

Styring og forvaltning i utdanningssektoren i Norge kjennetegnes av sterkere 

ideologisk styring fra sentralt nivå med obligatoriske, forskriftsfestede nasjonale 

læreplaner, mens skoleeier har ansvar for implementering og oppfølging.    

Til tross for de refererte, detaljerte opplistingene i Flandern med forventninger til 

skoleleder, er det foreløpig ikke formelle krav til utdanning utover lærerutdanning. 

Men formalisering av skolelederutdanning er, som jeg har vist til i 5.3, under 

utvikling. Studiet er under utvikling av forskere som baserer seg på behov i systemet 

og forskning om ledelse i skolen. Utvikling/visjonstenking, lederferdigheter og sosial 

kompetanse og komponenter relatert til lov, regelverk og administrasjon blir vektlagt 

som innholdskomponenter med støtte i departementets liste og aktuell forskning 

(OECD 2007b, Flandern: kapittel 6.4.1). I den flamske rapporten er det i flere 

sammenhenger vist til Devos’ forskning og forskning han har foretatt i samarbeid 

med andre. Det er samtidig han som har vært ansvarlig for koordinering av den 

flamske rapporten. Det virker ved gjennomlesing av rapportene som om feltet 

skoleledelse har relativt beskjedent omfang når det gjelder forskning, og at enkelte 

forskere vises til i stor grad, naturlig nok når det skal være rapporter basert på landets 
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egen forskning. Dersom det er hold for et slikt inntrykk er det relativt sett en liten 

gruppe forskere som preger fag og utdanningsledelse som felt. Noe som i seg selv 

burde gi grunnlag for og stimulere til økt satsing. 

Sammenligningen viser at Flandern i motsetning til Norge krever lærerutdanning som 

grunnlag før tilsetting som skoleleder og har besluttet å innføre kvalifikasjonskrav og 

obligatorisk skolelederutdanning.  

Det er ulikt i hvor stor grad og på hvilken måte de ulike landene har synliggjort 

ledelsesprofil i prioritering av fokus og oppgaver slik OECD gir rom for i kapittel 

3.9. Deltakerlandene rapporterer om et mangfold av kurs og studietilbud. Dette gir 

rom for ulike tilnærminger og profileringer. Fra norsk side har vi gitt følgende 

informasjon: 

”Aasen (2006:33) beskriver skoleledelse som “en mangfoldig og krevende øvelse der 
skolelederen skal fylle ulike roller”. Rektor skal være undervisningsleder, utviklingsleder, 
personalleder, administrator og politiker. I tillegg må rektor forholde seg til et mangfold av 
eksterne forventninger, og balansere behov for endring og behov for stabilitet (Norsk rapport: 
avsnitt 169). 

Selv om de fleste skoleledere uttrykker et ønske om å prioritere pedagogisk ledelse, kan det 
se ut til at dette arbeidet taper i konkurranse med de administrative oppgavene. På noen 
skoler løses problemet ved at ledergruppa fordeler ansvarsområder. For eksempel har en stor 
del av den pedagogiske lederrollen på en del videregående skoler blitt delegert til 
mellomledere (Norsk rapport: avsnitt 170).  

Fra prosjektet Sucsessful School Leadership beskriver Fuglestad (2006) at et grunnleggende 
trekk ved skolene de undersøkte var at læring og pedagogisk ledelse ble satt som første 
prioritet. Ledelse henter sin begrunnelse og får mening i lys av elevers læring. Læring står 
sentralt på alle nivå: ”på individnivå for den enkelte eleven og læraren, læring på gruppenivå 
innafor lærarkollektivet og i gruppar av elevar, og på skulenivå for heile organisasjonen 
(Fuglestad 2006:185)”(Norsk rapport: avsnitt 171).  

I artikkelen Nye utfordringer og nye kompetansekrav i utdanning av skoleledere 

(2006:54-55) identifiserer Jorunn Møller utfordringer og viktig innhold for 

ledelsesutviklingsprogram med fokus på undervisning og læring i seks avsnitt, som 

her er sterkt forkortet: 

1. Kunnskap om elevenes læringsprosesser og læringsutbytte, undervisning, evaluering og 
læreplan 

2. Evalueringsforskning 
3. Forståelse om skolen som organisasjon ved hjelp av teorier, analyseredskaper, begreper og 

resonnementer blant annet med basis i organisasjonsteori  
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4. Jus relatert til utdanning 
5. Økonomi og budsjettprosesser 
6. Analyser og diskusjoner om utfordringer i lederrollen og håndtering relasjonelt i et konstant 

krysspress av ulike interesser – hele kompleksiteten i lederrollen, situasjonsbestemt og 
forankret i historisk og kulturelt betingede forestillinger og begrunnelser (ibid). 

 

Disse punktene kan ses som kunnskapsdisipliner i faget utdanningsledelse basert på 

relevant forskning, definert av en sentral aktør i et forskningsmiljø. 

Den første disiplinen rammer inn skolens kjernevirksomhet, elevenes læring og 

utbytte, og utgjør fundamentet i skolelederes kunnskapsbase. I St.meld.nr 30 (2003-

2004) Kultur for læring er verdigrunnlaget for opplæringen lagt ved å legge vekt på 

at skolene skal utvikles til lærende organisasjoner med et tydelig og kraftfullt 

lederskap. Fokus skal være den enkeltes læring og utvikling, sosiale og kulturelle 

kompetanse slik skolens verdigrunnlag og virksomhet er forankret i nasjonal 

fagspesifikk og generell læreplan. Sentrale mål og føringer gis fra statlig nivå med 

grunnlag i læreplanene parallelt med forventninger til gjennomføring, måloppnåelse 

og rapportering om oppnådde resultater fra skolenivå og fra skoleeiere som ansvarlig 

instans for den enkelte elev og lærers oppnådde resultater. Dette innebærer 

sentralisering og desentralisering som parallelle prosesser som omfatter 

verdirasjonalitet gjennom et gitt verdigrunnlag og formålsrasjonalitet konkretisert 

gjennom mål for resultatvurdering.  

Den andre kunnskapsdisiplinen omfatter evalueringsforskning. Evaluering og 

dilemmaer relatert til vurdering både på individ-, gruppe- og skolenivå innebærer 

overveielser og beslutninger på vegne av samfunn og foreldre overfor umyndige unge 

i en obligatorisk opplæringssituasjon. Skoleledere står i en helt spesiell stilling 

overfor elever og foreldre, som ansvarlig på vegne av kollegiet og overfor skolens 

eiere. Arenaer for utveksling av erfaring og drøfting i lys av evalueringsforskning 

burde være et løpende tilbud for skoleledere. Det er et helt sentralt område i deres 

kunnskapsbase som må inngå i ethvert skolelederstudium.  ”Hva skjer når mål-

middel-tenkingen ikke støtter opp om verdibaserte vurderinger og setter 

utdanningspolitiske og faglige verdier på prøve?” spør Aasen (2006:32).  
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”Den moderne skoleleder kommer lett i klemme mellom verdirasjonaliteten og 
målrasjonaliteten, mellom det tradisjonelle faglige, profesjonsbaserte ledelsesidealet 
basert på prinsippet om den første blant likemenn, og et nytt managementorientert 
ledelsesideal der skolelederen ikke først og fremst er kollega, men sjef”(ibid:32). 

Forståelse av skolen som organisasjon på basis av organisasjonsteori, slik det legges 

opp til i den tredje disiplinen, vil innebære kunnskap om strukturer og forvaltning i 

utdanningssektoren, forståelse av hvordan ansvar og roller er fordelt og forvaltes i 

relasjon til målene for opplæringen. Skolen og utdanningssektoren i relasjon til andre 

sektorer, muligheter og utbytte av samvirke med andre sektorer og deres ledere kan 

utforskes i utdanningen. Hvilke forventninger har skoleeier til sine skoleledere? Er 

forventningene til tydelige ledere like på tvers av sektorer eller er det fagspesifikke 

forventninger? Kan man som skoleleder forene og forvalte management-

forventninger og pedagogiske ledelsesidealer parallelt på en god måte? Det er i dette 

spenningsfeltet vi kan identifisere utfordringer og ulike holdninger.  

Den fjerde og femte kunnskapsdisiplinen omfatter skolejus og økonomi. Skolens 

formål og faglige utvikling må være styrende når skoleleder skal møte krav, 

forventninger og økonomiske rammevilkår. Det er gjennom faglig innsikt og 

begrunnelser tilslutning og tillit bygges i kollegiet og overfor foreldre. Lov og 

regelverk er utviklet for å ivareta den enkeltes rettigheter og bidra til avklaringer – 

som må ses i lys av skolens formål og læring for den enkelte elev. 

Kunnskapsgrunnlaget i utdanning for skoleledere må reflektere disse utfordringene.  

Kompleksiteten i lederrollen skal utforskes og analyseres, slik det fremgår av den 

sjette disiplinen. Beskrivelsene fra landrapportene for OECD viser at forventningene 

til skoleledelsen er mange og mangfoldige. Forventninger og krav fra samfunnet 

gjennom utdanningspolitiske føringer og fra foreldre og skolens nære miljø må 

forvaltes i den enkelte skole og omsettes i praktisk handling. Prioriteringer og 

faktiske valg blir viktige. Skoleledelsen og den enkelte skoleleder foretar løpende 

valg og beslutninger, prioriteringer som preger og profilerer skolen i sin samtid. 

”Skolen vil til enhver tid være et speil av samfunnet, men skolen kan også være et 
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speil for samfunnet” (Aasen 2006).  Det handler ikke om passivt å tilpasse seg 

”samfunnets endringer”, men aktivt å bidra til ønsket utvikling. 

Kunnskapsgrunnlaget for skoleledere, slik det kan utvikles gjennom utdanning, er 

drøftet ovenfor på bakgrunn av de seks punktene jeg har utledet fra artikkelen jeg har 

referert til, skrevet av Jorunn Møller. Andre fagmiljø kan ha en annen faglig 

tilnærming og vektlegging i sine tilbud overfor skoleledere. Se for eksempel BIs 

program (BI 2007b).  

Det viktige er imidlertid å se udanningsledelse som fag med egne fagdisipliner og 

forstå hvordan studiet legger opp til arbeid med skolens mandat, lederes utfordringer 

og dilemmaer, og gjennom studiet bryner holdninger, kunnskaper og ferdigheter med 

ulike teoretiske innfallsvinkler. Det vil alltid være stort press på skoleledere for å 

være døråpner for ulike interesser og satsinger som, mer eller mindre berettiget, 

ønsker innpass og forankring i skolen. For å fremmes forståelse for og bruk av ny 

teknologi for eksempel vil mange hevde at dette et helt sentralt kunnskapsfelt som en 

skoleleder må beherske. Det sentrale her er å skille mellom hva som forventes som 

kunnskap og ferdigheter, som kan tilegnes på ulik måte og i ulike sammenhenger, og 

et avgrenset kunnskapsgrunnlag i utdanningsledelse som fag. Skoleledere kan være 

døråpner for satsinger i skolen uten selv å inneha spesifikk kunnskap på alle andres 

fagfelt.     

Synet på ledelse som et generelt fag og personlig egnethet som kan forvaltes på ulike 

områder, eller i ulike sektorer uavhengig av spesifikk faglig innsikt i virksomheten, 

ble introdusert i Norge på midten av 60-tallet, som den såkalte ”Kenning-skolen” 

etter filosofien til direktør Kenning i General Motors (Aasen 2006). Dette ble også 

fremhevet som et gyldig ideal på HEAD konferansen i BIs regi i mars 2007. Når 

søkelys rettes mot endringskompetanse, strategisk tenking, effektivisering, 

organisasjonsutvikling og resultatoppnåelse uten forankring i virksomhetens 

verdigrunnlag, forsvinner grunnlaget for en egen profesjon. Ledelse som profesjon 

uavhengig av yrkeskontekst blir umulig. Skoleledelse forstått som profesjon vil 
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innebære å argumentere og begrunne valg og beslutninger pedagogisk med elevens 

læring og utvikling for øyet.  

Studietilbudet i utdanningsledelse ved ILS er i stor grad bygget opp og har sin faglige 

forankring i pedagogikk med Jorunn Møllers doktoravhandling i 1996 som et 

banebrytende arbeid innen fagfeltet skoleledelse i Norge. Hun legger hun vekt på 

instituttets profil i arbeid med utdanningsledelse:  

”Vi argumenterer sterkt for at kunnskap og innsikt i undervisning og læring er helt 
grunnleggende når du skal lede en skole til å utvikle seg til en lærende organisasjon. Da er 
det helt avgjørende med pedagogikk og organisasjonsteori som regifag, og skolejus og 
økonomi som støttedisipliner. Det er en viktig del av profileringa fra instituttet!” (Intervju 
17.04.07). 

Samtidig ønsker hun å informere om at andre fagmiljø har valgt annerledes, og kan få 

deltakere nettopp av den grunn: 

”Hvordan tilbudet fra ILS blir møtt av skoleleier varierer jo. Noen møter oss med stor 
entusiasme. Tar kontakt med oss og ønsker at vi skal bidra i lederutviklingsprogram for dem 
nettopp på bakgrunn av den profilen ILS har. På den annen side har vi Oslo som ønsker mye 
større vekt på styring og ledelse generelt, og det er vel grunnen for at de har valgt BI med sitt 
lederprogram– nok fordi de ønsket deres profil. BI har profilert seg i bladet Utdanning med 
en profil som adskiller seg fra ILS. De kjører en mer generell management. Det er det de er 
god på. De har jo ikke forskning knyttet til undervisning og læring. Det har jo vi. Vi kan tilby 
et studium med basis i egen forskning. Vi vil argumentere sterkt for at den som skal lede en 
skole også må kjenne virksomheten”(Intervju 17.04.07). 

BI representerer andre forskningstradisjoner knyttet til styring og ledelse, som vil 

forklare hvorfor de rammer inn sin forskning og tilbud på en annen måte.  

Når jeg har valgt å ta inn mine observasjoner fra BIs seminar som del av HEAD 

prosjektet (mars 2007) er det fordi det ble en aktuell og interessant debatt, mellom 

sentrale aktører i Norge, om nettopp de forhold jeg har lagt til grunn for denne 

oppgaven, utdanning for skoleledere, kunnskapsbase og organisasjonenes arbeid for å 

styrke skolelederes posisjon og profesjon. Ulike perspektiver på hva man ønsker med 

utdanning for skoleledere, hva slags innhold det bør være og hvordan det kan 

organiseres og styres nasjonalt ble diskutert. Debatten fikk også et internasjonalt 

perspektiv fordi to eksperter på arbeid med skolelederutdanning i England orienterte 

om sterke og svake sider ved et nasjonalt senter for skolelederutdanning og deltok i 

debatten om skolelederutdanning i et norsk perspektiv. Hvilket innhold som bør 
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inngå i studier for skoleledere var et helt sentralt tema. Det ble tatt til ordet for, fra 

BIs representant, at dyktige toppledere fra bedrifter og organisasjoner, som hadde fått 

fram resultater og lykkes som ledere, også ville kunne være gode skoleledere. Alle 

paneldeltakerne, Eva Lian fra KS, Jens Nicolaisen fra Skolelederforbundet og Tove 

Marie Børresen fra Utdanningsforbundet gikk i rette med disse utspillene, og 

fremhevet betydningen av pedagogiske begrunnelser og pedagogisk kompetanse som 

grunnleggende for en skoleleder.  

Børresen la vekt på at det er helt nødvendig med undervisningserfaring og 

pedagogisk utdanning for en skoleleder. Hun ønsket ikke management-orienterte 

ledere i skolen, og sa hun fryktet styring basert på NPM. Nicolaysen poengterte at 

man må ha kunnskap om hva som ”produseres”. ”I skolen er det elever og 

elevresultater,” sa han og konkluderte med: ”I det minste må toppleder ha pedagogisk 

utdanning og erfaring”. 

Lian fra KS mente at man som leder i skolen må vite hvordan det er å være lærer. 

Hun minnet samtidig om at det er svært ulike skoler det er snakk om i Norge, og at 

store skoler med stor ledergruppe har andre behov og muligheter enn en liten 

utkantskole. ”Men det må alltid være pedagogisk kunnskap gjennom utdanning i 

ledelsen. Ellers mistes legitimiteten,” sa hun avslutningsvis. 

En av innlederne ved konferansen, Tony Bush, professor ved Warwick universitetet i 

England, slo fast at ”skoleledelse er en distinkt, egen kunnskap!” 

Disse innspillene og sitater fra BIs HEAD-seminar viser at utdanning for skoleledere 

er på dagsorden og skaper engasjement og debatt, men de viser også at det er stor 

enighet mellom sentrale representanter for organisasjonene og skoleeiere om at 

utdanning for skoleledere må utvides og ha basis i pedagogikk og pedagogisk 

erfaring.  

Søkelys ble satt på sentralisering av skolelederutdanning i et land, med de fordeler og 

ulemper det kan medføre, ved at Englands satsing på et nasjonalt senter for 

skoleledelse ble presentert og debattert. Dette gir, slik jeg ser det, et konkret eksempel 
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på hvordan arbeid med skoleledelse kan organiseres og styres. Samtidig er det 

interessant, fra et norsk perspektiv, å få innsikt i erfaringer fra et annet land på et felt 

hvor vi ikke har etablert noe nasjonalt senter i Norge. 

 Leder for senteret i England, professor Geoff Southworth, orienterte om 

forberedelser og etablering av National College for School Leadership (NCSL) i 

november 2000, og virksomheten fram til i dag. Målsettingene for det nasjonale 

senteret er å ” 

• Bidra med ett samlende fokus for skolelederutvikling og forskning 
• Være en drivende styrke for skoleledelse på verdensbasis 
• Være bidragsyter og veileder av første klasse for skoleledere 
• Stimulere nasjonal og internasjonal debatt om skoleledelse” (BI 2007a). 

 

Southworth kunne berette om en eventyrlig utvikling de siste seks årene både med 

faglig utvikling internt i senteret, men også i form av oppslutning og tillit fra 

oppdragsgiver, skoleledere og skoleleiere. Det tilbys 18 ulike lederprogram hvorav 

fire hovedprogram tilbys i bred skala, med omtrent 17 000 deltakere i året. De har 

videreført og videreutviklet et nasjonalt kvalifiseringsprogram som kreves for 

tilsetting som skoleleder (NPQH27), et kompetansekurs for nytilsatte, et 

mellomlederprogram og et ekspertprogram for erfarne ledere.  

Tony Bush, fra Warwick Universitetet, hadde ved BI seminaret i oppdrag å diskutere 

sterke og svake sider ved den sentraliseringsmodellen som er valgt for 

skolelederutdanning i England. Hans hovedpoeng var at senteret fikk en helt 

dominerende rolle på fagfeltet, blant annet ved å ha monopol på utformingen av det 

nasjonale kvalifiseringsprogrammet (NPQH), og at fagmiljø ved andre universitet ble 

redusert tilsvarende eller sto i fare for nedleggelse. Han representerte selv et 

universitet som vil redusere sin innsats på området, og hans stilling ville forsvinne i 

nær fremtid. Likevel fremhevet han arbeidet som var gjort ved NCSL, og sa at det på 

                                              

27 NPQH- National Professional Qualification for Headship 
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fundamentalt vis hadde forandret landskapet for skolelederutdanning i landet. Han 

viste også til Bolam (2004) som hadde benyttet begrepet paradigmeskifte om 

senteretableringen og satsingen. Senteret hadde stor betydning for forskning på feltet, 

i eget fagmiljø, men spesielt i form av oppdragsforskning. Han konkluderte med at 

senteret representerer en stor suksess for skolelederfeltet og skolelederes forståelse 

for egen profesjon, men at det har kostet svært mye penger. 

Senteret er i sin helhet finansiert av regjeringen. Sett med norske øyne blir tallene 

store, både når det gjelder ulike tilbud, deltakere og økonomisk grunnlag. Dersom vi 

legger tilsvarende økonomiske ambisjoner til grunn for et senter om skoleledelse i 

Norge som de gjør i England - kun sett i relasjon til antall skoler - må vi bevilge 189 

millioner norske kroner,..... eller bare litt mer enn det vi årlig bruker på Den kulturelle 

skolesekken......... 

Professor Geoff Southworth anbefalte Norge å finne fram til en modell, statlig 

finansiert, eller like gjerne som en samfinansiering mellom stat, kommunale og 

private skoleeiere; ikke nødvendigvis sentralisert som i England. Han poengterte at 

sammenhengen utdanningen skal inngå i og utvikles for er helt avgjørende for å 

lykkes: ”Ikke kopier, men lytt til behovene, finn egne svar, løsninger og 

begrunnelser”, sa han avslutningsvis.  

Tony Bush, på sin side, fremhevet betydningen av å satse på erfarne skoleledere for 

deres egen del, og for å benytte de beste av dem i veiledning og opplæring for nye 

ledere. ”Dere har allerede profesjonelle seniorer – bruk erfaringene deres som 

grunnlag for refleksjon og læring”, rådet han Norge til. 

I beskjeden målestokk mener jeg det er nettopp det Norge har gjort ved å oppnevne 

demonstrasjonsskoler og demonstrasjonskulturskoler, for å løfte fram eksemplarisk 

praksis. Norges bidrag i det internasjonale forskningsprosjektet Sucsessful School 

Leadership er basert på studier i enkelte av disse skolene beskrevet i Ledelse i 

anerkjente skoler (Møller og Fugelstad 2006). De fellestrekkene som er fremhevet fra 

disse skolene kan gi retning for videre arbeid i Norge. Det vises blant annet til at 
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formell ledelse i disse skolene karakteriseres ved utstrakt teamarbeid, at ledertemaet 

har klart søkelys på elevenes og personalets læringsprosesser, og at lederteamene gir 

uttrykk for en klar verdiforankring (ibid:270).  

Landrapportene, diskusjonene og ulike studieprogram viser at det kan være ulike 

meninger om hva kunnskapsgrunnlaget for skolelederutdanning bør være. Det viser 

også at tilbudene i dag ikke har en fast, solid omforent kunnskapsbase.  

Begrunnelsene for ulike valg i fagmiljøene og kunnskap om hvordan de ulike 

tilbudene er vokst fram og utviklet kan stimuleres gjennom faglig samarbeid og 

diskurser mellom miljøene i nettverket som er etablert, nettopp for å stimulere videre 

utvikling og eventuelt se om fagfeltet får en omforent kunnskapsbase, gjenkjennbar 

uavhengig av hvilket fagmiljø som forestår utdanningen. 

6.3 Etablering av Utdanningsledelse som universitets- og 
høgskolefag i Norge 

Grunnlaget for å se skoleledelse som egen profesjon ligger i en kunnskapsbase basert 

på forskning og tilbud i utdanning. Utdanningsledelse er etablert som fag ved 

universitet og høgskoler i Norge. I litteraturen om utdanningsledelse fant jeg ingen 

beskrivelser av hva som krevdes for å etablere faget i gradsstrukturen, initiativ og 

engasjement fra ledelsen, hvordan fagmiljøene hadde utviklet studiene eller hvordan 

forskning ble stimulert og støttet faglig og økonomisk. På denne bakgrunn ba jeg om 

et intervju med Jorunn Møller ved ILS, for å få et eksempel på hvordan en slik 

etablering ble forberedt og gjennomført. Den vedlagte intervjuguiden (vedlegg 1) 

viser at jeg ønsket en beskrivelse av overgangen fra å tilby skoleledelse som 

semesteremner til at faget ble etablert og anerkjent som et universitetsfag, med 

ordinær finansiering, og innpasning i gradsstrukturen.  

Informanten kunne fortelle at skoleledelse som semesteremne startet opp ved ILS i 

januar 1992 som resultat av press fra praksisfeltet. De første tilbudene bygget på kurs 

som ble utviklet og gjennomført i regi av skoledirektøren i Oslo og Akershus.  
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Et viktig grunnlag for å utvikle faget ved ILS var at to av instituttets ansatte, Jorunn 

Møller (1996) som ble programstyreleder og Øystein Engeland (2000) tok doktorgrad 

og fikk 1.stillingskompetanse. De var pådrivere i arbeidet med å rekruttere flere 

fagfolk fordi det var veldig stor tilstrømming av studenter. Studietilbudet ved ILS var 

delvis basert på egenfinansiering fram til høsten 2003. Fra og med høsten 2003 var 

utdanningsledelse som fag på plass i gradsstrukturen med ordinær finansiering, slik at 

studentene bare betaler ordinær semesteravgift. 

Jorunn Møller fortalte også om et samarbeid med Danmark og Sverige for å utvikle 

en felles nordisk master i skoleledelse. Det ble aldri utviklet ferdig eller tilbudt noen 

nordisk master fordi det viste seg at hver institusjon hadde ulike strategiske 

interesser. Skoleledelse som fag tilbys i dag både ved Universitetet i Umeå og 

Danmarks Pædagogiske Universitet, som begge deltok i dette samarbeidet. 

Høsten 2002 utlyste Utdannings- og forskningsdepartementet midler via SOFF28 til 

både etter- og videreutdanning i skoleledelse og utvikling av mastergrad. ILS søkte 

og valgte å samarbeide med Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Agder og Høgskolen 

i Sogn og Fjordane. Dette førte til et toårig utviklingsarbeid om innhold i en master 

basert på sterke, ulike fagkompetanser fra de enkelte lærestedene. Agder hadde 

hovedvekt på økonomi, Sogn og Fjordane på organisasjonsteori, ILS, UiO og UiT på 

pedagogikk. Jorunn Møller viser til stort utbytte av faglige diskusjoner på tvers av 

fagdisipliner. Sommeren 2002 kom det skriv fra departementet om ulike typer 

mastergrader (Lov om universiteter og høyskoler § 3 og § 529, og forskrift om krav til 

mastergrad30) og dermed fulgte diskusjonen om man ville tilby 90 studiepoeng eller 

120 studiepoengs master. ILS ønsket 120 studiepoeng i en erfaringsbasert master for 

å ha mulighet til å kunne gå videre med en doktorgrad. Tromsø og Sogn og Fjordane  

valgte også 120 studiepoeng. Det var disse miljøene og BI med 90 studiepoengs 

master som startet opp.  

                                              

28 SOFF - Sentralorganet for fleksibel læring i høyere utdanning 

29 http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-004.html  

30 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/forskrifter/2002/Forskrift-om-krav-til-mastergrad.html?id=92156   
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Oppsummert finner jeg at kunnskapsgrunnlaget for studiet ved ILS var lagt gjennom 

første, andre og tredje semesteremner på 90-tallet som ble utviklet med grunnlag i 

forskning. Det strukturelle, innpassing i gradsstrukturen, kom på plass som en del 

Kvalitetsreformen med ny studiestruktur for hele universitetet fra 2001-2002. 

Økonomien, som en helt vesentlig rammebetingelse, ble sikret fra universitetet i 

innkjøringsfasen. Likevel krevde det stor innsats og mye overtidsarbeid fra fagmiljøet 

ved instituttet, eller med Jorunn Møllers ord ”litt av en entreprenørånd og stå-på-vilje 

for å utvikle, innarbeide og gjennomføre alle tiltakene og tilbudene.”  

Den store søkningen viser at studietilbudet ved ILS møtte et behov fra skoleledere. 

Det er i dag over 200 studenter inne på det ordinære programmet. I tillegg hadde ILS 

på det meste 300 studenter på eksterne oppdrag. Noe av dette fases nå ut, men på det 

meste var det 500 studenter parallelt. Fagmiljøet ved ILS består i dag av 11 personer. 

De har, blant annet gjennom faglig nettverkssamarbeid, gitt studiet status og 

legitimitet i fagmiljøene ved andre læresteder i landet, og internt ved eget institutt og 

fakultet. Deltakere på studiet har, på sin side, bidratt til legitimitet i skolesektoren. 

Samlet utgjør dette forskningsbaserte studiet i utdanningsledelse, og tilsvarende 

studier rundt i landet, et grunnlag og en forutsetning for profesjonalisering og 

utvikling av skoleledelse som profesjon, samtidig som ny forskning genereres. 

Forbedring av skoleledelse har vært selve drivkraften og begrunnelsen for forskning 

og utvikling av studietilbud i fagmiljøet ved ILS. Resultatene fra dette arbeidet, 

samarbeid med andre institusjoner, tilsvarende forskning og studietilbud fra andre 

fagmiljø i vårt land og i andre land, utgjør et vesentlig grunnlag som landrapportene 

for OECD bygger på, og som løftes fram for videre utvikling etter OECDs dagsorden. 

6.4 Organisasjonstilhørighet for skoleledere 

Når det gjelder det faglige fellesskapet og bygging av profesjon gjennom medlemskap 

i egne organisasjoner vies dette oppmerksomhet fra OECD – både i form av hvilke 

organisasjoner som er etablert, hvor mange det er og hvorvidt de utelukkende er 

beregnet på skoleledere. Det spørres også om hva de rent faktisk utfører på vegne av 
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yrkesgruppen eller medlemmene. På dette spørsmålet var det lett å sammenfatte 

svarene fra de ulike landene. Alle har fagorganisasjoner for skoleledere og/eller 

lærere. Det var kun to land, Flandern og Slovenia, hvor det ikke var etablert egne 

organisasjoner for skoleledere. Det er interessant å merke seg at i de landene som har 

egne organisasjoner for skoleledere har disse vokst fram i løpet av det siste 10-året. 

Dette viser, slik jeg ser det, at skoleledelse som egen profesjon er under oppbygging. 

Utdanningsforbundet har en egen seksjon for skoleledere. I et intervju i 

organisasjonens fagblad Utdanning (4/2007) uttaler nyvalgt leder at ”Skolelederne er 

organisasjonens stebarn”, men så gir hun tydelig uttrykk for at dette skal endres. De 

ønsker å beholde skolelederne i organisasjonen, og sentralstyret har vedtatt at ”en 

prioritert oppgave i 2007 er å styrke ledernes plass i organisasjonen” (Børresen i 

Utdanning 16.02.07). Det er imidlertid flere debattinnlegg som problematiserer en 

felles organisasjon for lærere og skoleledere. Jeg siterer fra ett innlegg som eksempel: 

 ”For enhver som vil se, har forholdet mellom rektorene og lærerne endret seg 
radikalt fra den gangen et felles medlemskap kunne ha noe for seg. I motsetning til 
tidligere har rektorene i dag ansettelsesansvar, budsjettansvar og en vesentlig finger 
med i de lokale lønnsoppgjørene. På alle disse områdene vil de kunne utøve makt 
som rammer lærerne” (Høvik i Utdanning 27.03.07).   

Oppslutningen om Norsk Skolelederforbund, som er en egen organisasjon for 

skoleledere, har økt. De organiserer i dag noe over 2000 medlemmer. Det er likevel 

flere skoleledere til sammen som er organisert i de andre organisasjonene (OECD 

2007b norsk rapport: avsnitt 73).  

Når skoleledere organiserer seg i egne avdelinger eller organisasjoner kan dette 

reflektere at de har utviklet en egen kunnskapsbase for det yrket de utøver, med faglig 

felles anliggende som skiller seg fra den faglige kunnskapsbasen de deler med 

lærerne. Et felles rom for å drøfte sine faglige vurderinger og skjønn. Skoleledere kan 

også ha behov for egen organisasjon eller avdeling på grunn av felles utfordringer og 

interesser som ledere i en styringslinje med det avsvar og de plikter det innebærer, for 

å drøfte og vurdere ansvar og pålegg i form av statlige og kommunale reguleringer og 

plikt, ansvar og frihet til å vurdere og beslutte ut fra eget skjønn. Dette gir grunnlag 
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for å se skoleledelse som egen profesjon, eller som en yrkesgruppe som er i ferd med 

å etablere en egen profesjonstilhørighet. 

6.5 Formell utdanning for skoleledere – et krav? 

De landrapportene for OECD som jeg har gjennomgått, viser at alle land, så nær som 

Nederland og Norge, krever lærerutdanning og –praksis som et minimum før 

tilsetting som skoleleder. Ni land krever særskilt skolelederutdanning som tillegg, og 

de fleste land rapporterer om omlegginger eller drøftinger for å styrke og utvide 

særskilt utdanning for skoleledere.  På BIs Head konferanse ble det drøftet hvorvidt 

utdanning for å tilsettes som skoleleder bør formaliseres, hvordan det eventuelt kan 

organiseres og hva innholdet i så fall bør være. ”Stakeholders” som var invitert 

representerte ulike forskermiljø fra ulike universitet og høgskoler i Norge, KS, 

skoleleder- og lærerorganisasjonene og representanter fra Utdanningsdirektoratet. 

Debatten viste at det er bred enighet om at det er behov for å formalisere utdanning 

for skoleledere. Representantene fra KS og organisasjonene beskrev hvordan 

samfunnsendringene alene har gjort at kravene til den enkelte skoleleder er dramatisk 

endret de siste 20 årene. Den kompetansen som var ønsket og ansett som det beste 

grunnlaget for en skoleleder, lærerutdanning og praksis fra yrket, er ikke lenger 

tilstrekkelig for de oppgaver som tillegges skoleledelsen og de krav og forventninger 

som stilles til dem fra sentrale myndigheter, skoleeier og ikke minst fra elevene og 

deres ofte høyt utdannede og bevisste foreldre, slo Lian fra KS fast. Nicolaysen fra 

Skolelederforbundet og Børresen fra Utdanningsforbundet, som sammen med Lian 

utgjorde det inviterte panelet, ga også svært tydelig uttrykk for at dette må på plass.  

Børresen la vekt på at skolelederkvalifisering og skoleledertrening er svært viktig, og 

fremhevet at vi, til tross for skoleleders betydning, fremdeles ikke krever noen 

formell utdanning. Hun krediterte det pågående kompetanseutviklingsarbeidet for 

skoleledere i jobb (Kunnskapsløftet), men ønsket i tillegg kvalifisering før tilsetting. 

Lian la også vekt på hvordan kompetanseutvikling for skoleledere allerede er sterkt 
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fremhevet som del av Kunnskapsløftet. Dette viser engasjement og vilje til å satse på 

skolelederes utvikling, hevdet hun. 

I debatten etterlyste Jorunn Møller en nasjonal strategi for arbeid med skoleledelse. 

Hun uttrykte undring over at det ikke var fulgt opp tydeligere tidligere, all den tid 

”alle” legger vekt på hvor viktig det er med ”tydelig ledelse”.  ”Når det kommer til 

stykket er det kanskje ikke så viktig likevel?” undret hun seg retorisk. 

I intervjuet jeg hadde med henne ga hun uttrykk for at det å ha en mastergrad bør 

være en forutsetning når man skal lede en skole som organisasjon i dag fordi dagens 

skole krever mye mer kompetanse enn tidligere. Samtidig påpekte hun mange 

fordeler ved å ha utdanningsledelse organisert som et deltidsstudium hvor 

praktiserende ledere og lærere kunne bruke sin erfaring og lære av hverandre. Hun 

fortalte at studiet fungerer rekrutterende for lærere til lederstillinger fordi de møter 

ledere som er entusiastiske i forhold til lederjobben i et felles, stimulerende 

læringsmiljø. Hun var derfor litt ambivalent til hvorvidt et masterstudium bør bli et 

krav før man søker lederstilling. Det er et erfaringsbasert studium i dag, og nettopp 

her er styrken i studiet, hevdet hun. Studiet blir attraktivt fordi så mange kompetente, 

erfarne ledere deler sin erfaring med andre. Tilsvarende fordel så hun for de faglig 

ansvarlige ved instituttet. Gjennom erfarne skoleledere som studenter blir de hele 

tiden oppdatert om det som skjer i skolen. På den annen side ser hun at det å være 

deltidsstudent og samtidig fungere i full jobb som skoleleder er svært tøft for mange, 

og gjør det vanskelig å fullføre en master. 

En oppdeling kan være en vei å gå. Erfaringer fra Sverige kan gi grunnlag for å 

utvikle modeller eller moduler med oppstart før tilsetting, og påbygging som fullføres 

etter tilsetting. Et slikt studietilbud vil ikke bare virke som rekruttering, men også gi 

et  kompetansegrunnlag, kvalifisering - før tilsetting. Det kan fungere som en 

”startpakke – eller rektorskole” som kan følges opp med studier etter tilsetting.  

Sverige har, når det sammenlignes med Norge og Danmark, utviklet studietilbud for 

skoleledere i et langt større omfang, utviklet og tilbudt fra universitet og høgskoler i 
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et samarbeid med sentrale skolemyndigheter. Kommunene har fulgt opp i ulik grad, 

noe som har gjort at myndighetene for skoleutvikling måtte registrere at færre enn 

ønsket gjennomførte rektorutdanning. Det har de siste to årene vært en engasjert 

debatt i Sverige om hvordan utdanning for skoleledere skulle videreføres eller legges 

om. Det ser ut til å bli en avklaring høsten 2007. Regjeringen som tiltrådte høsten 

2006 har laget et programforslag med krav om utdanning (30 ECT) som må 

gjennomføres i løpet av de fire første årene som skoleleder. Staten skal være 

ansvarlig for studiet som skal gjennomføres i samarbeid med universitet og høgskoler 

(Møller og Schratz 2007). 

Studiet ved ILS, slik det fungerer i dag, går over 4 år som deltid. Det første året 

kunne gjøres obligatorisk, resonnerte Møller, med følgende begrunnelse: ”Det første 

året har vi en del basis knyttet til organisasjon, læring og ledelse og skolejus – en del 

elementære ting som må tas opp tidlig”. Hun forteller at ILS har erfaring fra et 

kompetansetiltak i Hedmark hvor180 skoleledere tok de første 30 studiepoengene 

over 2 1/2 år. 65prosent valgte å gå opp til eksamen. Dette var ledere i jobb som selv 

kunne velge om de ville ta eksamen. Arbeidsgiver la det opp sånn. Så kan de i 

etterkant velge å gå videre.  

Jeg har tatt disse refleksjonene med fra intervjuet med Jorunn Møller som en 

konkretisering og eksempel på en mulig organisering og innhold i et kvalifiseringsår 

før tilsetting som skoleleder. Rapporten fra Norge for OECD avsluttes på følgende 

måte:  

”Skolering for skoleledere, som arbeidsgivers representant, når det gjelder jus, 
personalforvaltning og økonomi kan forenes med statlige program med tydelige 
forventninger til skoleleder når det gjelder utdanningspolitiske prioriteringer. Denne 
kombinasjonen kan gi ”tydelig og kraftfull” ledelse i skolene”(Norsk rapport: avsnitt 
353).   

Beskrivelsen av skoleledelse som ”tydelig og kraftfullt” ble første gang benyttet i 

stortingsmeldingen Kultur for læring (2003-2004) fra Utdannings- og 

forskningsdepartementet. En stortingsmelding utvikles i et fagdepartement, men 

følges ikke opp før den er behandlet og har fått tilslutning i Stortinget. Behandlingen 
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av denne meldingen og oppfølgingen med Kunnskapsløftet vises det til som en 

reform som har bred politisk støtte. Meldingen ble fremmet av samarbeidsregjeringen 

med Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre. Meldingen ble fulgt opp med 

Kunnskapsløftet som ble iverksatt av sittende regjering med Arbeiderpartiet, 

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. I meldingen kobles kraftfullt lederskap til 

ønsket om å utvikle skolene til lærende organisasjoner, og da stilles det:  

”særlig store krav til et tydelig og kraftfullt lederskap som er seg bevisst skolens 
kunnskapsmål. Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det daglige, til 
bevissthet og refleksjon over læringsstrategier, til nettverksbygging og teamarbeid. 
All erfaring viser at god skoleledelse er avgjørende for arbeidet med 
kvalitetsutvikling i skolen, både når det gjelder planlegging, tilrettelegging, 
gjennomføring og evaluering av virksomheten. Rekruttering og utvikling av 
skoleledelsen er skoleeiers ansvar, og har stor strategisk betydning for skolenes 
utvikling. Som et ledd i gjennomføring av endringene som foreslås i denne 
meldingen, vil departementet utarbeide et eget program for kompetanseutvikling for 
ledere”(UFD 2004). 

Kunnskapsløftet, med kompetanseutvikling for skoleledere som en av prioriteringene 

i første fase, er utviklet på basis av denne meldingen, og omtalt i denne oppgavens 

kapittel 2.3. 

I sitatet ovenfor gis det retning for hva slags kompetanse det forventes at skoleleder 

har, men ytterligere konkretiseringer forventes ivaretatt i kompetanseutviklings-

programmer i skoleeiers regi, gjerne i samarbeid med fagmiljø som også forventes å 

tilby studier i skoleledelse (Utdanningsdirektoratet 2007). Dette innebærer at 

skoleeier, eventuelt i samarbeid med fagmiljøer, utvikler kunnskapsbasen skoleledere 

forventes å tilegne seg. 

Etter at meldingen ble behandlet er det formelle kravet om lærerutdanning og tre års 

praksis før tilsetting som skoleleder tatt ut av Opplæringsloven, slik det er redegjort 

for i denne oppgaven og i rapporten for OECD. Landrapportene viser at det kun er 

Norge og Nederland som har tatt vekk kravet om formell utdanning. 

Hvordan stiller de politiske partiene seg til utdanning for skoleledere i dag, og 

hvordan kommer forventninger til skoleledere til uttrykk? Alle partiene har 

gjennomført landsmøter denne våren som oppstart til kommunevalget til høsten. Jeg 
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gjorde et søk på alle partienes hjemmesider for å finne uttalelser eller vedtak som 

omhandlet utdanning eller krav om spesifikk kompetanse for skoleledere. Tre av 

partiene har gjort vedtak om dette. 

Høyres landsmøte har i år med et kortfattet punkt besluttet:  

”Høyre mener det må stilles krav til at rektor har skolelederutdanning”(Høyre 2007).       

Venstres landsmøte har vedtatt et skolepolitisk manifest, hvor det står: 

”Venstre mener at skolen skal ledes av en rektor med pedagogisk utdannelse og 
bakgrunn. Venstre er positiv til de nye utdanningsprogrammene i skoleledelse og –
administrasjon som tilbys ved ulike universiteter, og ser at dette kan føre til en 
ytterligere profesjonalisering hos skoleledere. En selvstyrt skole forutsetter 
profesjonalitet hos skolelederen, og at det legges til rette for skolelederes mulighet til 
kompetanseheving” (Venstre 2007).  

I Arbeiderpartiets utdanningspolitiske program, vedtatt på årets landsmøte står det: 

 ”Kompetanseutvikling for skolelederne er avgjørende for utvikling av en god skole. Det må 
etableres en nasjonal skolelederutdanning med mulighet for tilpasning til den enkelte leders 
behov. Kommunene må arbeide systematisk med rekruttering av gode skoleledere. 
Kommunene må få anledning til å ansette skoleledere på åremål. Arbeiderpartiet vil: 
• Sørge for kompetente skoleledere gjennom egen skolelederutdanning” (Det norske 
Arbeiderparti 2007). 

Det er tydelig vilje til å satse på utdanning for skoleledere, men på bakgrunn av 

formuleringene fra disse tre partiene kan man stille spørsmål ved hvilket parti som vil 

gi de beste vilkårene for profesjonen. Vil profesjonenes medlemmer få tillit til å 

utvikle sitt fag og felt på egne premisser, vil deres behov sammenfalle med 

myndighetenes krav, eller vil det kunne føre til statlige reguleringer og styring som 

reduserer profesjonens frihet? 

Selv om de øvrige partiene ikke har berørt skoleleders utdanning eller spesifikke krav 

til kompetanse, har de omfattende beskrivelser av sin skolepolitikk, og hva de 

forventer at skolen skal oppnå. Det er i første rekke skolens lærere som omtales når 

forventninger til aktører i skolen kommer til uttrykk. Selv om skoleleders kompetanse 

ikke kommer direkte til uttrykk, trenger det ikke bety at de ikke er enige i de 

formuleringene som er gjengitt over. Det eneste som sto om skoleledere i 

Fremskrittspartiets program (2005-2009) gir også uttrykk for at de mener 



 

Hegtun:  UTLED 4090, ILS, UiO, vår 2007  

102 

skoleledelsen er viktig og har betydning for skolen: ”FrP vil ansette skoleledere på 

åremål”. 

Med så klare uttalelser fra opposisjonspartier denne våren, og når regjeringens største 

parti vedtar at det skal etableres en nasjonal skolelederutdanning (sitat over), gir det 

grunn til å forvente at anbefalinger fra OECD vil bli tatt i mot med interesse og 

kanskje ”kraftfullt lederskap”? 
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7. kapittel: Avslutning 

7.1 Oppsummerende betraktninger 

OECD har startet en studie på tvers av land med søkelys på skoleledelse. Mitt 

spørsmål i denne oppgaven om hva slags konsekvenser det kan få for skoleledelse 

som profesjon i Norge vil jeg besvare på følgende måte:  

En rimelig konklusjon av mitt arbeid er at OECDs studie, analyse og anbefalinger vil 

få konsekvenser for hvordan skoleledelse vil bli forstått som profesjon. Når det 

gjelder hva slags konsekvenser har jeg med denne oppgaven vist hvordan spørsmål 

fra OECD er stilt når det gjelder kompetanse og utdanning, og funnet ut hvordan 

dette og utfordringer relatert til pedagogisk ledelse og administrativ styring for 

skoleledere beskrives fra ulike land. Disse funnene, i form av beskrivelser, gir 

grunnlag for å hevde at OECDs studie vil få konsekvenser for arbeid med et omforent 

grunnlag for hva som skal legges til grunn når det gjelder krav til kompetanse, hva 

slags utdanning som skal tilbys og hvorvidt den skal være obligatorisk før tilsetting 

som skoleleder. 

 En konsekvens av OECDs studie er at ledelse som fag blir satt på dagsorden, men 

ikke ledelse som funksjon og fag løsrevet fra hva som skal ledes. OECDs tilnærming, 

begrunnelser for studien og spørsmålenes innhold viser at det er skoleledelse som fag 

og felt som skal løftes fram med egen kunnskapsbase og forskning om det å lede en 

skole, elevenes og lærernes utvikling, læring og vekst. En konsekvens av et slikt 

fokus og en spesifikk kunnskapsbase vil være at skoleledelse løftes fram og styrkes 

som en egen profesjon, som et yrke i en bestemt kontekst. Med referanse til Selander 

(1993) stilte jeg spørsmålet om hva som skiller en profesjon fra et yrke, og viste at 

selv om profesjon benyttes i dag også om nye yrkesgrupper med mindre klare grenser 

for sitt kunnskapsgrunnlag enn ”de etablerte”, vil profesjon som begrep og 

yrkesgruppetilhørighet og identifikasjon både bestå og utvikles av ”nye profesjoner”. 
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I dette bildet vil skoleledelse som profesjon ha sin berettigelse. Hvorvidt ledelse er en 

funksjon som skiller seg fra å være et yrke kan det stilles spørsmål om, men det blir 

irrelevant når ledelse relateres til et fag og et felt og fyller en bestemt posisjon i en 

sektor. Yrkesutøvere som utgjør en egen yrkesgruppe, i dette tilfellet skoleledere, vil 

etablere og utvikle sitt felt og sin profesjon gjennom profesjonelt arbeid. 

Denne utviklingen og diskusjonen må i stor grad drives og føres på tvers av land og i 

hvert enkelt land av profesjonen selv, så de kan opprettholde og prege sitt fag og felt, 

men i et samarbeid med statlige og kommunale forventninger og reguleringer. 

Balansen mellom faglig skjønn og frihet og det samfunnsmandatet som ligger til 

grunn for profesjonen i form av utdanning, autorisasjon og stillinger må være 

gjenstand for en kontinuerlig oppmerksomhet og håndteres i et løpende samarbeid 

mellom involverte parter.  

Når jeg hevder at OECDs studie kan få slike konsekvenser for skoleledelse som 

fagfelt, utdanning og egen profesjon, er det også på grunn av den retorikken som 

knyttes til arbeidet. Det legges stor vekt på pedagogisk ledelse, og å gi begrepet et 

innhold som forstås og aksepteres utover sektorens egne rekker. Dette kommer til 

uttrykk både i spørsmålsgrunnlaget fra OECD, i den hjemlige debatten og i Brussel 

ved OECDs første tentative oppsummering av hva studien innebærer (februar 2007). 

Fra presidentbordet gikk man i retorikken så langt som til å bruke bilder som ”hvem 

ønsker å få sine tenner reparert av en rørlegger?”(eget notat OECDs møte 

2.feb.2007). En konsekvens av studien til OECD må kunne forventes å innebære 

oppmerksomhet mot det kunnskapsgrunnlag skoleledelse som fag og profesjon 

baseres på, og hvilket forskningsbehov som aggregeres. 

Når jeg hevder at samarbeidet med OECD vil få konsekvenser for skoleledelse som 

profesjon i Norge, er det fordi jeg i denne oppgaven har vist hvordan OECDs studier 

tillegges vekt. Ved å få en analyse med anbefalinger fra OECD vil Norge få en 

mulighet til å samle seg om hvordan fag og felt skal utvikles, og derved omforene 

forståelsen av profesjonell skoleledelse og ”tydelig og kraftfullt lederskap”. En slik 

konsekvens styrkes av den brede enigheten det er mellom partene om å satse på 
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utdanning i skoleledelse, slik jeg har vist i denne oppgaven. Både KS, 

Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og fagmiljøene tar til orde for å 

formalisere utdanningskrav for tilsetting som skoleleder. Ved at 

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har ønsket norsk deltakelse i 

OECDs studie Improving School Leadership har også utdanningsmyndighetene på 

sentralt nivå ønsket en gjennomgang av situasjonen for å se nye muligheter framover. 

Det ser ut til at fagmiljøene, ved å løfte fram skoleledelse som fag og satsingsområde, 

vil få gjenklang utover egne rekker. Dette hevder jeg på bakgrunn av at det største 

regjeringspartiet har så tydelige ambisjoner for skolelederutdanning, og ikke er alene 

om dette. Tvert i mot kan det se ut til at profesjonalisering av skoleledere for at 

elever, foreldre og lærere skal få en best mulig skole med en profesjonell ledelse er 

noe alle i Norge vil, både standen selv, skoleeiere, organisasjoner, fagmiljøene, 

politiske partier i posisjon og opposisjon. Trenger vi da OECD for å få det til? 

Hvilket ambisjonsnivå ligger i de gode intensjoner? Etablering av et nytt nasjonalt 

senter for skoleledelse? Utvikling av en strategisk plan for feltet? Krav om utdanning 

på masternivå før tilsetting som skoleleder? Rekrutteringskurs for å stimulere lærere 

til å utdanne seg videre og søke skolelederstillinger?  

Kanskje vi trenger det eksterne blikket og de rådene OECD kan gi for å få et felles 

fokus og komme videre med konkrete planer, og gjøre de gode intensjoner og 

politiske manifest til virkelighet. 

Rådene fra OECD til deltakerlandene, og oppfølgingen i hvert land, vil variere gitt de 

forhold skoleledelse som fag og yrke har i utgangspunktet. I norsk sammenheng vil 

oppfølging i samsvar med det som er vist til ovenfor innebære at skoleledelse eller 

utdanningsledelse som fag gjøres til gjenstand for et nasjonalt anliggende både når 

det gjelder omfang, tilgjengelighet, pris og innhold. Så langt har de studiene som 

finnes blitt utviklet som tilbud basert på forskning i ulike miljø. I tillegg kommer 

mangeartede tilbud om kompetanseutvikling. Tilbud som er svært ulike i innhold og 

omfang. Disse tilbudene utvikles av skoleleier og/eller ulike fagmiljø. Dersom 

særskilt utdanning for skoleledere før tilsetting gjøres obligatorisk i Norge vil 
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utdanningstilbudene måtte gjennomgås for å tydeliggjøre hva som forventes og hva 

som tilbys. Dette trenger ikke stå i motsetning til at ulike fagmiljø kan prege sine 

tilbud og vektlegge innhold ulikt, men presentasjonen av det og bevisstheten om det, 

bør bli et nasjonalt anliggende i et samarbeid mellom alle berørte parter. 

I andre land, som kanskje har definert skolelederutdanning, vil utfordringene ha en 

annen karakter. Landrapportene viser tydelig at manglende søkning til 

skolelederstillinger er et økende problem. Flere land vil nok ha oppmerksomhet rettet 

mot hvordan de skal rekruttere lærere til lederutdanning og lederstilling, og derved 

være opptatt av hva som skal til for å gjøre stillingene mer attraktive enn de er i dag. 

Et spørsmål som gjentas, og som jeg har vist at OECD er opptatt av, er hvordan 

skoleledere skal få rom til å utøve pedagogisk ledelse og tilstrekkelig støtteapparat til 

at administrative funksjoner kan utøves av andre, men likevel være underlagt en 

toppleders ansvar. Dette er signaler vi kan ta med i den norske debatten. Vi kan lære 

av land som har hatt langt større problemer enn Norge med å rekruttere til 

skolelederstillinger. Organisasjonenes sammenslutning på tvers av land, TUAC som 

følger OECD-studien, vil være i en nøkkelposisjon med innsikt i hvordan 

skoleledelse profileres som profesjon i de ulike deltakerlandene gjennom sitt 

organisasjonsarbeid. 

Landrapportene viser at flere land etablerer nasjonale sentre, eller forsterker 

eksisterende fagmiljø (OECD 2007b), for å kombinere forskning, utdanning og 

samfunnsinformasjon om ledelse i skolen. I denne oppgaven er senteretablering 

spesielt beskrevet med erfaringene fra England. I Norge ville et nasjonalt senter for 

skoleledelse kunne få en dobbel effekt. Hovedoppgaven for et slikt senter ville være å 

utvikle fagfeltet når det gjelder utdanning og forskning, og i tillegg bidra til å løfte 

oppgaver og utfordringer innen de utdanningspolitisk prioriterte områdene som de 

øvrige nasjonale sentrene representerer. De nasjonale sentrene som er kommet i 

utdanningssektoren de siste årene er nettopp etablert for å ivareta utdanningspolitiske 

prioriteringer overfor sektoren, med kompetanseutvikling som sentral strategi. Alle 

sentrene vil ha behov for å nå fram til skoleledere med sitt budskap. En nasjonal 
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strategi for skoleledelse ville kunne ta høyde for hvordan dette best kan fungere, og 

bidra til at skoleledere får substansiell hjelp til å bli tydelige budbringere på sentrale 

utviklingsområder.  

Senteretablering er en politisk prioritert arbeidsform i Norge. Fra årtusenskiftet til i 

dag har vi etablert flere nye sentre; senter for flerkulturell opplæring, senter for 

leseopplæring og leseforskning, senter for fremmedspråk i opplæringen, 

matematikksenteret, naturfagsenteret, nynorsksenteret, senter for IT og nasjonalt 

senter for kunst og kultur i opplæringen. Sentrenes virksomhet er forankret i 

nasjonale, strategiske planer for området, og i tillegg er det etablert nasjonale 

kompetansenettverk hvor alle fagmiljø på området inngår. Det er, som tidligere 

beskrevet, etablert kompetansenettverk for skoleledelse, men det er ikke utviklet 

strategisk plan for arbeid med skoleledelse og det er ikke etablert noe nasjonalt senter 

med særskilt ansvar for forskning og utvikling av fagfeltet.  

Å vurdere effekten av nasjonale sentre og strategiske planer som styringsstrategi på 

utdanningspolitiske prioriterte områder ligger utenfor denne oppgaven. Men jeg har 

ønsket å løfte fram at ledere i sektoren, på alle nivå, utgjør en primærmålgruppe for 

alle sentrenes virksomhet all den tid deres anbefalinger og tiltak skal få virkning og 

implementeres i skolen. Et senter for ledelse og ledere i utdanningssektoren kunne, 

som tidligere nevnt, bidra både med forskning og utvikling innen utdanningsledelse 

som fagfelt, men også se synergier for ulike satsinger og derved bidra til at 

skolelederne gjennom de ulike sentrenes tilbud og strategier kan utvikle oversikt og 

handlingskompetanse for å løfte den utdanningspolitikken disse fagmiljøene og 

strategiene representerer. Dette vil kunne innebære en substansiell hjelp fra statens 

side til at skoleledere kan fremstå som tydelige for sitt kollegium og foreldre når det 

gjelder utdanningspolitiske prioriteringer. Uansett vil jeg hevde at utdanningsledelse 

som fagfelt bør stimuleres økonomisk på tilsvarende nivå som de fag hvor senter og 

strategier er etablert. En sammenligning med andre land vil her være betimelig, noe 

samarbeidet gjennom OECDs Improving School Leadership-studie kan bidra til. 
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Hvorvidt OECDs studie vil gi bevegelse og betydning for skoleledelse som profesjon 

i Norge gjenstår å se. Men arbeidet med den norske bakgrunnsrapporten utgjør i seg 

selv et viktig bidrag. Deltakelse i OECDs studie har gjort at representanter for 

sektoren på alle nivå, fra organisasjoner og fagmiljø, sammen har vurdert hvordan det 

arbeides med skolelederes utfordringer i Norge i dag, og hva slags tilbud som gis som 

kompetanseutvikling og i form av studier. Det har også gitt en spesiell erfaring å 

arbeide i en rådgivningsgruppe og med representanter fra nettverket for skoleledelse 

om et så konkret oppdrag fra OECD. Det var en krevende oppgave å utarbeide 

rapporten for OECD fordi man ble tvunget, på grunn av spørsmålenes form, til å 

beskrive forhold som ikke har vært behandlet eller kan støttes av formulerte strategier 

eller norsk forskning på feltet. En av fagpersonene i den eksterne rådgivningsgruppa 

sa ved oppstart av arbeidet, med referanse til erfaring med utarbeiding av andre 

rapporter for OECD at ”ved første gjennomlesing ser OECDs spørsmål greie ut, 

omfattende, men interessante. Ved andre gjennomgang fremstår de krokete med 

vanskelige formuleringer og mye overlapping. Vanskelig å arbeide med. Så kommer 

tredje fase: Jobben må gjøres! Det blir en omfattende prosess, styrt av spørsmål som 

ikke helt er dekkende for norske forhold. Det må gjøres valg og foretas 

prioriteringer” (eget notat fra møte i rådgivningsgruppa 2.mars 2006). 

I arbeidet med å utarbeide den norske rapporten erfarte jeg at han hadde belegg for 

sine ord. Rapporten, slik den fremstår, er et resultat av en rekke valg og prioriteringer. 

Dette ble nødvendig fordi mange av spørsmålene er så like at det ble problematisk å 

besvare alle eller i hvert fall å besvare dem nyansert og med ulike beskrivelser og 

begrunnelser. Hvordan har prosessen vært i andre land? Hvilke valg har de gjort? Vil 

de 22 landrapportene gi et godt grunnlag for sammenligninger, analyser, vurderinger 

og anbefalinger? Gjennomgangen av fire spørsmål på tvers av 15 av rapportene, slik 

det er gjort i denne oppgavens kapittel 5.3, viser at det er vanskelig å aggregere 

svarene. Men samtidig er det både interessant og fullt mulig å få tak i hva de ulike 

landene har vært opptatt av å formidle når det gjelder krav til utdanning og innhold i 

tilbud for skoleledere. Arbeidet med rapporten, og gjennomgangen av 15 av 

rapportene, har gitt grunnlag for problemstilling og analyse i denne oppgaven. Det 
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gjenstår å se om min antagelse er rett: Vil OECD oppfordre Norge til å utrede 

hvordan en obligatorisk utdanning eller spesifikke kvalifiseringskrav som grunnlag 

for tilsetting i lederstilling i skolen kan se ut? Arbeidet med denne oppgaven, og 

særlig gjennomgangen av alle landrapportene, har heller bidratt til å forsterke enn 

svekke antagelsen for mitt vedkommende. Det har også gitt innsikt i hvorvidt 

skoleledere organiserer seg i egne fagforbund, og derved løfter profesjonens 

interesser innenfra. Uansett hva OECD vil velge å sette søkelyset på er det det videre 

arbeidet i Norge som blir viktig og kan få betydning for skoleledelse som fagfelt og 

for den enkelte skoleleder i sin gjerning.   

Debatten om skolelederes organisasjonstilhørighet og profesjonalisering viser at 

temaet er svært aktuelt i Norge. Skolelederrollen er viktig i et hvert samfunn. 

Skoleledere preges av ulike storsamfunns organisering og forvaltningsstrukturer. Det 

setter seg ulike mønstre i kraft av tradisjon og verdier. Endringer i storsamfunnet 

preger skolen langs to parallelle linjer, eller med et raskt og et langsomt tempo. 

Økning og endring i befolkningssammensetningen vises raskt i skolen. Skolene får 

nye elever med ulik sosial, faglig og kulturell bakgrunn. Hvordan dette håndteres, og 

hvordan skolen fremstår, er viktig for samfunnet – nettopp fordi den kan være 

avgjørende viktig for det gode liv for den enkelte elev og deres familier. 

Parallelt med de raske endringer og tilpasninger skolen må håndtere, er det en 

langsommere puls som endrer skolens ”indre liv”. Selv om fag- og timefordeling o g 

nye læreplaner utformes, fastsettes og implementeres, skal de virke i et miljø med 

tradisjoner, erfaringer og organisering i de rom og rammer nettopp deres skole er 

preget av. De fremste aktørene over tid i skolen er lærerne og deres skoleledelse. 

Elever, foreldre og delvis ”nærmiljø” har i en avgrenset periode skolen som ”sin” 

arena, og tilpasser seg de gjeldende forhold. Skoleledelsen og lærerne er de første til å 

vite ”hva som virker”, hva de lykkes med nettopp ved deres skole, og hva de har 

behov for av støtte og hjelp – gjerne i form av kompetansestrategier, etter- og 

videreutdanning. Aktørene i feltet, skolelederne selv, må lyttes til. Skoledagen er 

hektisk, de håndterer store og mangesidige utfordringer, hele tiden, mer eller mindre 
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forutsette oppgaver. Dette bildet er kjent, og dokumentert gjennom forskning i flere 

land. Forskning som tas inn i utdanning for skoleledere for å forstå og håndtere 

skoleledelse som krysspress mellom forskjellige interessenter, eller hvordan man kan 

lære av og lede dilemmaer i skolehverdagen (Møller 1996).  

Ambisiøse skoleeiere har både plikt og legitim rett til å skaffe seg innsikt i skolens 

virke, stille krav og følge opp med støtte, veiledning og tiltak. Tilsvarende gjelder 

utdanningspolitiske valg for nasjonen. Læreplaner, strategier, prioriterte 

satsingsområder, nasjonale prøver og nasjonale sentre er alle uttrykk for politiske og 

administrative ambisjoner, men også vilje til å møte behov og utfordringer 

skoleledere og lærere har påpekt. Skolelederne blir gjennom sitt virke krumtapper for 

at samfunnet skal lykkes med sine prioriteringer når det gjelder kunnskap, vekst og 

utvikling for barn og unge. De står i et krysspress av forventninger i en sektor som 

har omfattende reguleringer gjennom lov- og regelverk, samtidig er det tillagt dem 

tillit og frihet til å bruke sitt faglige skjønn, vurdere og beslutte i kraft av å tilhøre en 

profesjon, være profesjonelle utøvere i sitt yrke. Profesjonene i utdanningssektoren 

har kraft og makt, både til å løfte fram utvikling og endring, men også til å stoppe 

eller utsette politiske initiativ. Sånn er det, og sånn må det være – det er deres rolle, 

forankret i avtaler og spilleregler mellom sektorpolitiske myndigheter og 

profesjonenes interesseorganisasjoner. Men valg og fokus er ulike. Noen 

organisasjoner konsentrerer seg om medlemmenes rettigheter og lønnsnivå, mens 

andre er tunge utdanningspolitiske aktører. Det er ikke spørsmål om et enten eller, 

men hvilket hovedfokus og hvordan organisasjonen blir oppfattet av menigmann. En 

sammenligning av utdanningsorganisasjonenes rolle i Sverige og Norge, slik jeg 

oppfatter dem, ville kunne underbygge dette. 

OECDs initiativ gjør det mulig å belyse organisasjonenes rolle, ikke bare i Norge og 

Sverige, men på tvers av de 22 deltakende landene. OECD har spørsmål relatert til 

hvor mange som er etablert, hvor stor oppslutning de har, om de er forbeholdt 

skoleledere og hvordan de arbeider, hvilke fokus de har – og skiller nettopp mellom 

rettigheter og lønn på den ene side og faglig utvikling på den andre. 
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7.2 Forslag til oppfølging - en tentativ anbefaling 

”Strategier for å øke kvaliteten på skoleledelse må bli et sentralt element i enhver 

nasjonal plan for å imøtekomme de utfordringene lærere står overfor” (OECD 

2007a). 

Grunnlaget for en strategisk satsing i Norge er gitt i samarbeidsdokumentet som KD 

og KS har utarbeidet og som følger som vedlegg til den norske rapporten for OECD 

(KD og KS 2006). Landrapportene for OECD viste at Norge skilte seg ut ved ikke å 

ha formelle krav til utdanning for skoleledere. Denne oppgaven viser at det er uttykt 

tydelig vilje fra politiske partier, fagmiljø, skoleeiere og skoleledernes organisasjoner 

til å vurdere en egen utdanning for skoleledere i lys av samfunnets forventninger og 

krav og skoleledernes egne behov.  Et forslag kan være å utarbeide en ny felles 

strategi for skoleledelse fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet i 

samarbeid med fagmiljø, KS og organisasjonene med aktuell utdanningspolitikk 

innen fagfelt på den ene siden, og arbeidsgiverrelaterte utfordringer på den annen 

side. En strategi vil kunne belyse kompetanseutvikling som del av løpende 

profesjonalisering for skoleledere i jobb, løfte hvordan dette kan utvides til formell 

utdanning og avklare hva slags tilbud og muligheter som kan gis som 

skolelederutdanning før tilsetting i stilling. En følge av dette vil innebære en 

avklaring av hvilket kunnskapsgrunnlag kompetanseutviklingen og studiene skal 

baseres på. En annen konsekvens vil kunne være en avklaring av forholdet mellom 

tilbud og krav til utdanning vurdert av profesjonen selv, av fagmiljøene og kommune 

og stat i styring av sektoren. Vil et slikt arbeid kunne stimuleres av OECDs analyser 

og anbefalinger overfor Norge? 

Vi har i Norge erfaring fra hvordan det kan virke når resultater fra internasjonale 

sammenligninger slås stort opp i media, tett fulgt av politiske utsagn og løfter som 

gjør det vanskelig å nyansere debatten på faglig grunnlag. Denne gangen er det 

skoleledelse – og forbedring av skoleledelse – OECD har valgt som tema og satt på 

dagsorden, som skal slås opp i media. Jeg mener de ulike landrapportene viser at 

skoleledelse som studie for OECD er et godt og tidsriktig valg. 
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OECDs initiativ treffer et ønske om å løfte skolelederes vilkår i det enkelte land, og 

på tvers av land. Landrapportene, og erfaringene fra Norge, tyder på at OECD med 

engasjement for skoleledelse vil kunne gi støtet til debatter og nye initiativ for å 

belyse skoleleders rolle, faktiske oppgaver og ønskede prioriteringer. I en verden som 

har blitt stadig mer ”global” og ”lik” når det gjelder utfordringer rettes søkelys mot 

utdanning og utdanninger som kan forstås og fungere på tvers av landegrenser. 

Oppmerksomheten rettes mot læring, læring for den enkelte elev, den enkelte lærerer, 

den enkelte skoleleder og forvaltere av utdanning på alle nivå. Dette vil, slik jeg ser 

det, føre til økt bevissthet når det gjelder forventninger til skoleleder og skolelederes 

plikter og muligheter. En slik bevissthet vil kunne styrke skoleledelse som egen 

profesjon i Norge, avgrenset og annerledes enn læreres profesjon, men med 

inngående kunnskap om læring og læreres vilkår for undervisning.  

Søkelys på skoleledelsens roller, oppgaver og utdanning tror jeg blir positivt mottatt 

av skoleledere selv. Virksomheter og deres aktører profiterer på engasjement og 

ekstern interesse for virksomhetens liv og virke. Å diskutere, reflektere over og 

begrunne sine valg i møte med andres erfaringer, interesse og forventninger vil ikke 

svekke, men heller styrke tydelige, bevisste og stolte aktører. Skoleledernes 

organisasjoner vil helt sikkert bidra i en offentlig debatt om hvordan 

skolelederutdanning best kan utformes, og stille krav i forhold til medlemmenes 

behov. Faktiske utfordringer og dilemmaer, oppgaver og ansvar, hva yrket og faget 

innebærer og krever, må løftes fram og diskuteres løpende for å befeste profesjonen 

og stimulere forskning på feltet. Kanskje vil den enkelte skoleleder følge 

oppfordringen som kan leses i et skolepolitisk manifest fra et landsmøte i april:  

”Venstre ser det som naturlig at skoleledere deltar i den lokalpolitiske debatten om 

skolen, og mener at skolelederen både har et ansvar og en plikt til å engasjere seg i 

samfunnsdebatten for øvrig” (Venstre 2007). 

Når vi nå står foran en vurdering av skoleledelse fra OECD i april 2008, har vi, fra 

skrivende stund våren 2007, et år på oss som kan benyttes til å diskutere norske 

interesser og muligheter. Derved kan vi motta OECDs anbefalinger godt forberedt, 
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bevisst norske behov og begrunnelser. Kanskje kan det være en ide at berørte parter i 

Norge forbereder en kombinert fagkonferanse og pressekonferanse i samarbeid med 

OECD – hvor OECDs anbefalinger og begrunnelser blir presentert og drøftet. En slik 

arena for Kunnskapsdepartementet med politisk nivå, Utdanningsdirektoratet, KS, 

fagmiljø og organisasjoner vil kunne bidra til å se OECDs analyser og anbefalinger i 

lys av norske forhold – få fram nyanser og ulike handlingsvalg – og kanskje unngå at 

OECD blir oppfattet som ”Orakelet fra Paris”. 
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VEDLEGG 1 
 
Intervjuguide som del av arbeid med masteroppgave i Utdanningsledelse : 
UTLED 4090, ILS, UiO våren 2007 
 Arnhild Hegtun 
 
Spørsmål for intervju med professor Jorunn Møller, Institutt for Lærerutdanning og 
Skoleutvikling, UiO. 
 
Bakgrunn: Fra skoleledelse som kurs og kompetanseutviklingstilbud, via 1., 2. og 3. 
semesteremner til etablert universitetsfag. 
 
Jeg vil be deg om et kortfattet faktaintervju om overgangen fra å tilby skoleledelse som 
semesteremner ved SLS/ILS, som delvis ble eksternfinansiert eller brukerfinansiert, til 
Utdanningsledelse som universitetsfag i gradsstrukturen, med ordinær finansiering.  
Når-Hva-Hvem-Hvorfor-Hvordan- og vurdering av veien videre. 
 
1.UV fakultetet, vedtak: 
a:Når ble vedtaket fattet? (formulering/foreligger vedtaksprotokoll?) 
b:Hvilke initiativ ble tatt forut for vedtaket? 
c:Var det spesielle omstendigheter eller forhold (for eksempel i forbindelse med 
Kvalitetsreformen) som ga støtet til denne endringen? 
d:Hva innebar omleggingen? 
 
2.Din og andres rolle i forbindelse med omleggingen – er det spesielle forhold du vil 
trekke fram i forhold til: 
a:Aktører – tilslutning – motstand? 
b:Spesielle utfordringer – dilemmaer? 
 
3.Situasjonen i dag - kort 
a:Hva er ditt syn på faget/tilbudet i dag? 
b:Hvordan er interessen for studiet fra fagmiljø, fagforeninger, politisk og administrativt 
nivå i sektoren – skoleledere eller rekrutter? Anerkjennelse og anseelse?   
c:Kan du gi en kortfattet informasjon og vurdering om betydningen av det fagmiljøet og 
forskningen som bygges opp? 
 
4.Framtid?: 
a:Kan du gi en vurdering av studiet i Utdanningsledelse i dag relatert til 
-eventuelle krav til utdanning for nye skoleledere og  
-for ledere i jobb? 
 
5.Noe du ønsker å tilføye eller utdype? 
 
 
Takk for hjelpen! 
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VEDLEGG 2 
 

OECD 12.02.2006: IMPROVING SCHOOL LEADERSHIP - DRAFT  
SPECIFIC ISSUES TO BE ADDRESSED IN BACKGROUND REPORTS 
 
 
Chapter 1: The national context of schooling (about 3 pages) 
The purpose of this chapter is to outline briefly and clearly the broad political, demographic, 
economic,social, and cultural developments that shape the issues that education policies4 must 
address. It is intended to provide the context for the more detailed discussion in later sections. 
Countries which have participated in OECD activity ‘Attracting, Developing and Retaining 
Effective Teachers’ should feel free to use and update the information already provided in the 
equivalent chapters of that country background report. 
 
Q1.1 Present the economic, social and cultural background of your country that has implications 
for schools and school leaders5. 
 
Q1.2 What are the broad population trends in terms of numbers, age structure and cultural diversity 
that have implications for schools and school leaders? 
 
Q1.3 Present the main economic and labour market trends that have implications for schools and 
school leaders. 
 
 
Chapter 2: Overall description of the school system (about 7 pages) 
The purpose of this chapter is to outline the main features of the school system, its goals, trends and 
key policy issues. This chapter will provide much of the detail that is to be cross-referenced in the 
following chapters. 
 
Q2.1 Outline the main structural features of the school system: 
o the types of schools (e.g. public and private, vocationally oriented schools, etc.); 
o the types of personnel working in schools (e.g. teachers, support staff); 
o the overall size and composition of the school system - distribution of schools by type and 
size; composition of student and teacher populations as a function of age, sex, socioeconomic 
background and ethnicity and their distribution by level of school (primary and secondary), 
location (urban, suburban, rural), type of programme (e.g. general and vocational secondary 
education), and sector (public and private). How has the overall size and composition of the 
school population changed over the last ten years and what are the projected changes over the 
next ten years? What are the reasons for those changes? (Include detailed tables in an Annex.) 
4. Here and in the remaining of this section the term ‘education policy(ies)’ refers to those policies that are 
concerned with the work of primary through upper secondary schools (i.e. ISCED 1, 2 and 3), in the public 
and private sector, and including general and vocational secondary education, and special education. 
5. For the Activity’s definition of “school leaders” please see section 1.3 of this document. 
 
Q2.2 Summarise the main trends in terms of availability of public and private resources for 
schooling. 
 
Q2.3 Outline the basic governance of, and regulatory framework for, the school system, including 
the major legislation that applies to it. Describe the major public agencies responsible for developing 
education policy, for financing the system, and for assuring its quality. Describe how national 
education policies are developed and implemented. Are there effective frameworks to promote 
dialogue and common action among the main stakeholders? 



 

Hegtun:  UTLED 4090, ILS, UiO, vår 2007  

126 

 
Q2.4 What are the goals and objectives of the school system, and how have they changed over the 
last decade? How are they set, and who is involved in setting them? Do they vary between different 
parts of the system (e.g. between primary and secondary, compulsory and post-compulsory, general 
and vocational secondary education), or between different sectors (public and private)? 
 
Q2.5 How many teacher unions exist and how are they structured? Is there a separate professional 
association for school leaders? What is the level of unionisation of school leaders by school type 
and sector? What were the key issues at stake during the latest round of school leader employer – 
school leader association negotiations? What were the outcomes of those negotiations? 
 
Q2.6 What are the broad public perceptions about the role of schools, the quality of schooling, and 
the status of teachers and school leaders. 
 
Chapter 3: School governance and leadership (about 12 pages) 
This chapter aims to identify the roles and responsibilities of school leaders under different 
governance structures and environmental contexts. It asks for evidence on the relationship between 
these governance structures and contexts and effective leadership, as well as on the existence of a set 
of core competencies for effective school leaders whatever the organisational or environmental 
context. 
 
Q3.1 How is the term “school leadership” being conceptualised (normatively and descriptively) in 
your country? Who are considered to be “school leaders”? What formal positions of authority, from 
which they provide direction and exert influence to achieve the school’s goals, do these hold? 
 
Q3.2 Outline the basic regulatory framework that governs the roles and responsibilities of school 
leaders, including the major legislation that applies to it. What agencies and/or organisations are 
involved in the development of this framework? 
 
Q3.3 What challenges does school leadership face in your country, in terms of: 
o major policy concerns (e.g. number and qualifications of teachers and other types of school 
personnel); 
o new school policies (e.g. charter schooling); 
o changing composition of student population; 
o rising accountability for results and social equity; 
o changing societal and community expectations; 
o innovations (technological, pedagogical)? 
 
Q3.4 In the public school sector what is the distribution of responsibilities for decision making 
among the various levels of government and individual schools on such issues as: 
 
o financing and resource allocation (including allocation of teacher time) among and within 
schools; 
o curriculum development and implementation (including timetable, allocation of instruction 
time, content of instruction, instructional programme coherence, examinations, and 
extracurricular activities); 
o employment of school leaders (including selection, professional development, evaluation, 
promotion, and dismissal or redundancy); 
o employment of teachers (including selection, professional development, evaluation, 
promotion, and dismissal or redundancy); 
o student intake (‘choice’ and number), retention and promotion? 
 
How does the private school sector differ in any of these regards? 
 



 

  Hegtun:  UTLED 4090, ILS, UiO, vår 2007  

127

Q3.5 Describe the governance structure6 of schools. How does this vary between different parts of 
the system (e.g. between primary and secondary, compulsory and post-compulsory, general and 
vocational secondary education), or depending on school characteristics (sector, type, size, location, 
student intake, etc.)? What roles and responsibilities for school leaders result from this governance 
structure? Have there been any recent major changes in these respects, or are major changes 
planned, and what are the reasons concerned? 
 
Q3.6 On those issues (see Q3.4) where substantial authority resides at the school level, what is the 
division of responsibility between school leaders and the school governing board or 
local/regional education authority? Where tensions and ambiguities exist, how are they typically 
resolved? 
 
Q3.7 Describe the relative balance between autonomy, and transparency and accountability at 
the school level? Is the amount of control that school leaders have over such factors as curriculum, 
personnel selection and evaluation, and budget commensurate with the degree to which school 
leaders are held accountable for student performance? 
 
Q3.8 Describe the organisation and leadership structures7 within a school. If leadership roles are 
distributed across many persons in a school, describe how these roles are distributed and 
coordinated, who takes responsibility for what, and how decisions are taken. Do these roles vary 
between different parts of the system (e.g. between primary and secondary, compulsory and 
postcompulsory, general and vocational secondary education) or depending on school characteristics 
(sector, type, size, location, student intake, etc.)? Have there been any recent major changes in these 
respects, or are major changes planned, and what are the reasons concerned? 
6. School governance may range from a local governing board to a regional or national administrative 
agency. 
7. For example, in terms of subject departments, year groups and support units. 
 
Q3.9 Do tensions exist within schools, and between them and external actors, over the relative 
weight that should be given to different leadership responsibilities (for example learning-centred 
versus managerial)? How are these tensions resolved? 
 
Q3.10 What mechanisms exist for schools to collaborate with other schools, and what are the aims of 
such collaborative networks? If such networks exist, what role do school leaders play in their 
development and operation? 
 
Q3.11 Are schools expected to play a role in broader community service and development? For 
example, do they provide adult education or cultural activities? If so, how does this affect the role 
of school leaders? 
 
Relevant research studies 
Q3.12 Is there any evidence based on published research conducted in your country that the 
competencies required of effective leaders vary depending on the school characteristics (sector, 
size, location, student intake, behaviour, etc.)? Provide examples. Has this evidence informed 
relevant policy development and to what extent? 
 
Q3.13 Is there any evidence on the existence of a set of core competencies that school leaders 
require in order to be effective whatever the organisational or school context? Provide synthesis of 
research. Has this evidence informed relevant policy development and to what extent? 
 
 
Innovative approaches 
Q3.14 Please describe recent innovations in your country in relation to the organization of 
leadership roles in schools. Mention aims of the innovation, main actors, implementation process 
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and review/evaluation procedures and results. Are these innovations part of wider reform processes, 
and if so, how are they expected to inform and influence that process? 
 
Chapter 4: Enhancing learning and school leadership (about 10 pages) 
This chapter focuses more particularly on the role of school leadership in enhancing learning and 
aims to identify the conditions and policies under which school leaders can exercise this role most 
effectively. 
 
Policy concerns about teaching, learning and assessment 
Q4.1 Are there major concerns about the quality of teaching, learning and assessment in schools 
in your country? If so, please describe them. 
 
Q4.2 What is the role of school leadership in the development and evaluation of policies for 
teaching, learning and assessment? 
 
School accountability and student learning 
Q4.3 What forms does school accountability take in your country? Who are the key audiences for 
evidence on school quality and how is this evidence provided? What are the implications for school 
leaders? 
 
Q4.4 Are there any instituted processes for monitoring (analysing and acting on) students’ 
disciplinary behaviour, learning progress and outcomes8? (For example, assessment and test scores, 
evaluation data, school performance trends, parental opinion surveys, student attendance data, student 
participation in and engagement with school) What is the role of school leadership in these? Do these 
processes vary between different parts of the system (e.g. between primary and secondary, 
compulsory and post-compulsory, general and vocational secondary education) or between different 
sectors (public and private)? 
 
Curriculum implementation 
Q4.5 Are there any instituted processes for monitoring curriculum development and 
implementation? What is the role of school leadership in these processes? What is the division of 
responsibilities within a school in terms of decision-making about: allocation of instruction time; 
timetable; content of instruction; instructional programme coherence; examinations; and 
extracurricular activities? Are there any differences in these respects between different parts of the 
system (e.g. between primary and secondary, compulsory and post-compulsory, general and 
vocational secondary education) or between different sectors (public and private)? 
 
Teachers and teaching 
Q4.6 Do school leaders have teaching responsibilities and what are these? 
 
Q4.7 Is there any instituted process for teacher observation/peer coaching/mentoring? What is the 
role of school leadership in this? 
 
Q4.8 What is the role of school leadership in evaluating teacher performance? Who sets the criteria 
by which teachers are evaluated? What is the role of school leaders in promoting or rewarding 
outstanding teachers, or in sanctioning ineffective teachers? 
 
Q4.9 Who decides what professional development teachers need? Do tensions exist within schools, 
and between them and external actors, over the relative weight that should be given to national, 
school and individual needs in deciding the focus of a teacher’s professional development? What role 
does school leadership play in determining this focus? 
Relevant research studies 
Q4.10 Is there any evidence based on published research conducted in your country that particular 
leadership practices are more effective in promoting learning in schools? Provide synthesis of 
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research. Has this evidence informed policy development and to what extent? 
 
Q4.11 Is there any evidence based on published research conducted in your country that particular 
contexts and conditions are more conducive to learning-centred leadership practices in 
schools? Provide synthesis of research. Has this evidence informed policy development and to what 
extent? 
 
Policy initiatives 
Q4.12 What policy initiatives have been undertaken or are planned to support learning-centred 
leadership? For those initiatives that have been implemented what is the evidence on their impact 
and cost? Where the impact has been either more or less marked than expected, what reasons are 
apparent? 
 
Q4.13 What issues have the highest priority for future policy development in strengthening 
learningcentred leadership? What are some policy options that could be considered? What are the 
likely 
views of key stakeholder groups on these priority issues and possible policy options? 
 
Chapter 5: The attractiveness of school leaders’ role (about 12 pages) 
This chapter addresses country concerns regarding the supply and quality of school leaders. It 
explores the characteristics of the school leadership workforce, as well as the types of employment 
conditions and support structures that make school leadership an attractive career for potential 
candidates and for those on the job. 
 
Supply of school leaders 
Q5.1 Are there major concerns about the supply and quality of school leaders in your country? In 
what respects? 
 
Q5.2 Is there any monitoring of the supply versus demand situation of school leaders? What 
indicators are used? Has this changed in recent years? If so, what are the reasons concerned? 
 
Q5.3 How have the total number and composition of school leaders changed over the past 10 
years in terms of (i) gender; (ii) age; (iii) ethnicity; (iv) years of teaching experience; (v) academic 
background; by level of school (primary and secondary), type of programme (e.g. general and 
vocational secondary education) and sector (public and private). 
 
Q5.4 Is there any evidence on the reasons why qualified candidates may choose not to apply for 
leadership positions? Do these reasons vary depending on the leadership post and between different 
parts of the system (e.g. between primary and secondary, compulsory and post-compulsory, general 
and vocational secondary education) or between different sectors (public and private)? Has this 
evidence informed policy development and to what extent? 
 
Q5.5 Is there any evidence on the proportion of teachers who aspire to school leadership 
positions as part of their career path? 
 
Employment and working conditions 
Q5.6 How are vacancies for leadership positions determined, applications invited, and successful 
candidates chosen? Are school leaders assigned to schools or do they apply? Does this vary 
depending upon the type of leadership post? How does the system ensure an equitable distribution 
of school leaders among schools? 
 
Q5.7 On what basis do school leaders occupy their leadership positions – fixed term contracts, at-
will contracts, or lifetime tenure? Does this vary depending upon the type of leadership post? How 
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does it compare with other school educators? Have there been any changes in these respects, or are 
any planned? What are the reasons involved? 
 
Q5.8 How frequently are school leaders evaluated and decisions made about their employment 
renewal? What processes and criteria are involved? Do these vary depending upon the type of 
leadership post? To what extent do they relate to any evidence-based competencies identified 
under Q3.12, Q3.13 and Q4.10? How are ineffective leaders identified? What happens to them? 
Have there been any changes in these respects, or are any planned? What are the reasons involved? 
 
Q5.9 How are leadership salary scales structured and what determines movement from one salary 
increment or level to the next? Is there any form of performance-related compensation? Are 
there any other means for recognising and rewarding effective school leadership? Have there 
been any changes in these respects, or are any planned? What are the reasons involved? 
 
Q5.10 How do salaries, other financial and non-financial benefits (including retirement benefits) 
and working conditions of school leaders compare with those of teachers or with equivalent 
positions in other governmental and non-governmental institutions. How do the salaries, benefits and 
working conditions compare for different types of school leaders, now and over the past 10 years? 
Is there any evidence on the impact of salaries, benefits and working conditions on the uptake of 
school leadership positions? To what extent are school leaders’ working conditions aligned with the 
conditions identified as conducive to learning-centred leadership practices, under Q4.11? 
 
Q5.11 Is there any evidence on whether those who become school leaders view this as a long-term 
career commitment or a short-term assignment? 
 
Retention of school leaders 
Q5.12 Summarise the data on the numbers of school leaders who leave the profession each year – 
if possible by age, gender, leadership post, extent of leadership experience, reasons given, and 
destination. Do they leave earlier from certain types of leadership posts, or certain types of school 
or regions? Are there any major trends in these regards, and any evidence on the factors involved? 
 
Q5.13 What is the usual retirement age for school leaders? How does this compare with teachers? 
Have there been any changes in retirement provisions or are any planned? What are the reasons 
involved? 
 
Q5.14 Are there any instituted processes for leadership succession? What are these? Do these vary 
depending on the leadership post and between different parts of the system (e.g. between primary 
and secondary, compulsory and post-compulsory, general and vocational secondary education) or 
between different sectors (public and private)? Have there been any changes in these respects, or 
are any planned? What are the reasons involved? 
 
Policy initiatives 
Q5.15 What policy initiatives have been undertaken or are planned to improve the recruitment 
and retention of effective school leaders? For those initiatives that have been implemented what is 
the evidence on their impact and cost? Where the impact has been either more or less marked than 
expected, what reasons are apparent? 
 
Q5.16 What issues have the highest priority for future policy development in attracting and 
retaining effective school leaders? What are some policy options that could be considered? What 
are the likely views of key stakeholder groups on these priority issues and possible policy options? 
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Chapter 6: Training and professional development of school leaders (about 10 pages) 
This chapter aims to identify effective policies and practices to develop high quality school leaders, 
by exploring issues in relation to the structure, content, methods and effectiveness of existing 
preparation anddevelopment programmes. 
 
Policy concerns 
Q6.1 Are there major concerns about school leaders’ preparation, development or certification? 
In what respects? 
 
Preparation of school leaders 
Q6.2 What are the main pathways by which people become school leaders? Are there any 
alternative pathways by which people from sectors other than education can become school 
leaders? If so, please describe them, and indicate whether there is any evidence about the relative 
effectiveness of alternative versus conventional pathways into leadership positions. 
 
Q6.3 What are the major requirements to qualify for school leadership positions and who sets 
them? Have any major changes been recently initiated in this regard or are any planned? What are the 
reasons involved and what has been their impact? How does the private system differ in this 
regard? 
 
Q6.4 Outline the basic regulatory framework and legislation that applies to school leadership 
preparation (pre-service) programmes, in terms of: the types of institutions; financing; staffing; 
entry requirements; length, aims, content and design of programmes; extent of in-school experience 
and on-the-job mentoring; and graduation/certification requirements. Include any special or training 
provisions made for established professional from other occupations who would like to become 
school leaders. What is the scale of such programmes and what is the evidence on their 
effectiveness? 
 
Q6.5 What agencies and/or organisations are involved in the development and evaluation of this 
framework and in assuring quality provision? What mechanisms and criteria are used to assess and 
assure the quality of school leadership preparation programmes? For example, are there any 
standards of professional performance or other principles that guide programme content? To what 
extent are they implemented and what is the evidence on their effectiveness? To what extent do 
they relate to any evidence-based competencies identified under Q3.12, Q3.13 and Q4.10? What 
relationship exists between the methods used to finance school leadership preparation and quality 
measures? 
 
Q6.6 Are there any special support or induction programmes for new school leaders? If so, how 
do they operate, and what is the evidence of their impact? 
 
Professional development of school leaders 
Q6.7 What types of professional development options and programmes exist for school leaders? 
Who decides what type of learning opportunities school leaders need? How are such programmes 
monitored for effectiveness? 
 
Q6.8 Is participation in professional development programmes a condition of continued 
employment as a school leader, or for promotion or increased compensation? Are there any other 
incentives for participating in professional development opportunities, and of what kinds? What 
evidence is available on the impact of such links (or incentives) on school leadership effectiveness? 
 
Relevant research studies 
Q6.9 Is there any evidence based on published research conducted in your country regarding the 
features (e.g. content, methods, structure) that school leadership preparation and development 
programmes should have to be effective? Has this evidence informed policy development and to 
what extent? 
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Policy initiatives 
Q6.10 What policy initiatives have been undertaken or are planned to improve the quality of 
school leadership preparation, certification and development? For those initiatives that have been 
implemented what is the evidence on their impact and cost? Where the impact has been either more 
or less marked than expected, what reasons are apparent? 
 
Q6.11 What issues have the highest priority for future policy development in school leadership 
preparation, certification and development? What are some policy options that could be 
considered? What are the likely views of key stakeholder groups on these priority issues and 
possible policy options? 
 
Innovative approaches 
Q6.12 Please describe recent innovations in your country in relation to school leadership 
preparation and development programmes. Mention aims of the innovation, main actors, 
implementation process and review/evaluation procedures and results. Are these innovations part of 
wider reform processes, and if so, how are they expected to inform and influence that process? 
 
 
Chapter 7: Conclusions (about 3 pages) 
The purpose of this chapter is to enable the authors of the report to give an overall assessment of 
policies regarding school leadership in their countries, to comment on trends and changes in policy 
development,and to include a discussion of their vision for the future of policy in the field. Please 
address following issues: 
 
Q7.1 What are the major strengths and weaknesses in current policy on school leadership? 
 
Q7.2 What are the trends and changes that might be anticipated in future policy development, in 
both the short and the long term, and what are the highest priorities for future policy development in 
the field of school leadership? 
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VEDLEGG 3 
 

  Improving School Leadership – Bakgrunnsrapport fra Norge 
 


