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Sammendrag 

I denne undersøkelsen retter jeg søkelyset mot hvordan det nye felles nasjonale tilsynet (FNT) 

med skolene som Fylkesmannens gjennomførte 2014-2017 blir virksom gjennom rektors valg 

av lederstrategier i sitt personale.  (Hargreaves & Fullan, 2014, Fullan, 2014, Robinson, 2014, 

Irgens, 2011 og Helstad, 2011). 

Formålet med oppgaven er å undersøke om FNT kan danne basis for skoleutvikling utover å 

være som et virkemiddel som bidrar til å kontrollere at opplæringsloven med forskrifter 

overholdes. 

Jeg har en tanke om at min undersøkelse skal bidra til å skape refleksjon rundt nasjonal 

styring av skolen, rundt betydning av rektors strategier for å sette i gang endrings- og 

utviklingsprosesser i skolen og for å skape gode arenaer for kommunikasjon mellom nivåene i 

skolen og til omgivelsene. 

Empirien belyses ut fra krav og forventninger til kvalitetsutvikling i skolen uttrykt i 

stortingsmeldinger, dokumentasjon fra Utdanningsdirektoratet og ulike teoretiske perspektiver 

der Dalin (1994) og Roald (2010) er sentrale, i tillegg til Fullan (2014), Robinson (2014) og 

Hargreaves & Fullan (2014). 

Jeg har i denne undersøkelsen valgt kvalitativt design, med intervju som metode av rektorer 

og to lærergrupper ved to videregående skoler i samme fylkeskommune. Jeg ønsker i 

undersøkelsen å få frem informantenes tanker og meninger om FNT. 

Analysen av det empiriske materialet viser at rektors valg av ledelsesstrategier og interesse for 

pedagogisk ledelse har betydning for bruken av FNT som et verktøy for skoleutvikling utover 

å sikre regelverksetterlevelse. 
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Forord 

Masteroppgaven, med tittelen ”Styring gjennom felles nasjonalt tilsyn – rektors strategier for 

skoleutvikling” er et sluttprodukt etter fireårige masterstudium i Utdanningsledelse ved ILS, 

Universitet i Oslo. Jeg mener denne oppgaven kan være interessant for andre som er opptatt 

av statlig styring relatert til nasjonalt tilsyn, skoleledelse og skoleutvikling. Dette studiet, og 

ikke minst det siste året med oppgaveskriving, har vært svært krevende, men det har tilført 

meg ny kunnskap gjennom litteraturstudiet, forelesninger, refleksjon i plenum og i grupper, 

og i samarbeid med medstudenter i arbeidskravgrupper, som er aktuell i min jobb hos 

Fylkesmannen i Hedmark. Jeg vil takk Universitet i Oslo for et godt organisert og tilrettelagt 

deltidsstudium som har gitt meg mulighet til å gjennomføre masterstudiet og samtidig jobbe 

på heltid. Jeg vil også benytte anledning til å takke alle forelesere som har bidratt til å skape 

motivasjon og pirret min nysgjerrighet gjennom hele studiet. 

Jeg har i det siste året i masterstudiet fått delta i det internasjonale LEX-EL- prosjektet ledet 

av professor Jorunn Møller. Forskere i denne gruppen har kommet med innspill til mitt 

forskningsarbeid, og jeg har blitt invitert på fagdager. Jeg har erfart at å skrive en oppgave 

kan være en utfordrende og ensom prosess, men gjennom deltakelse i LEX-EL- prosjektet har 

jeg opplevd interesse for min oppgave og mitt arbeid.  Kravene som har blitt stilt har gitt meg 

motivasjon og energi til framdrift. Jeg vil sende en stor takk til denne gruppen, og en spesiell 

takk til min veileder, førsteamanuensis Kirsten Sivesind. Hun har vært en motivator, skapt 

egenrefleksjon og pekt på mulige veier til å nå målet med oppgaven ut fra sin faglige tyngde, 

menneskekunnskap og væremåte. Tusen takk! 

Jeg vil benytte anledning å takke mine informanter for at de prioriterte tid og for deres 

åpenhjertige formidling av erfaringer vedrørende tilsynsarbeidet gjennom de fire 

gjennomførte intervjuene. 

Jeg vil sende en stor takk til min arbeidsgiver, Fylkesmannen i Hedmark, og spesielt til min 

leder og kollegaer i oppvekst- og utdanningsavdelingen. Jeg vil takk for støtte, fleksibilitet i 

arbeidshverdagen, samt tilskudd til bøker, studieavgift og reiseutgifter. 

Jeg vil sende en takk til Berit, Emma og Vidar for lån av seng og servering av god mat og 

drikke når jeg har vært på studiesamlinger. 
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 Videre vil jeg sende en stor takk til mor for hennes godhet med å lage middag til de der 

hjemme når ”studenten” var på samling, eller når hun ringte meg på jobb og sa at middagen er 

ferdig så hent den på vei hjem. Jeg vil også takke en kjær far for at han har vært FAR. Han 

døde i sommer, noe som har preget arbeidet med skrivingen av masteroppgaven.  

Til sist en stor takk til mine to barn og ektemann for deres tålmodighet og forståelse for en 

mor og ektefelle som til nå har vært en ”evig” student. 

 

Oktober 2014 

Anne Lise Slåtsveen Feiring 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og tema for oppgaven 

I dagens samfunn blir skoleledere utsatt for mange ulike dilemmaer og styringssignaler som 

angår ledelse- og organisasjonsutvikling i skolen. Statlige satsninger og kontrolltiltak relatert 

til europeiske og globale institusjoner innen utdannings- og ledelsesområdet kan sies å danne 

en bakgrunn for de tiltak og strategier som velges (Møller, 2004, Møller & Fuglestad, 2006, 

Langfeldt et al., 2008, Roald, 2010, Møller & Ottesen, 2011, Sivesind & Bachmann, 2011). I 

denne konteksten inngår felles nasjonalt tilsyn (FNT) som et statlig satsningsområde. 

I følge Møller (1996) har skoleledere en nøkkelrolle i utvikling av skolen. Før 2000-tallet var 

det skolene selv som bestemte lokale satsningsområder og knyttet det til utviklingsarbeidet. 

(Fuglestad, 2007). I dag synes tilsyn som statens styringstiltak å påvirke skolens og 

skolelederes autonomi i større grad gjennom å definere temaer og kvalitetsområder (Aasen, et 

al. 2012).  

Denne påvirkningen har blant annet sin bakgrunn i mål-, resultat- og ansvarsstyring, som kan 

forstås ved at skoleledelse blir et sentralt middel for å styrke kvaliteten i opplæringen (Møller 

& Ottesen, 2011, Langfeldt et al., 2008).  

Forskning viser at en måte å støtte opp under skolens organisasjons- og kunnskapsutvikling 

på, er å etablere et profesjonelt læringsmiljø og en arbeidskultur for å bedre læring i skolen. 

Hargreaves & Fullan (2014) omtaler dette som profesjonell kapital. I følge forfatterne er det et 

lederansvar å legge til rette for å utvikle kollegial samhandling i skolen. Skal rektor få dette 

til, er det viktig at hun kjenner skolen som organisasjon knyttet til dilemmaene: verdier, 

strukturer, relasjoner, strategier og omgivelsene (Dalin, 1994) Andre forskere som Robinson 

(2014) argumenterer for at rektor bør ha fokus på oppgaver som hun vet virker for å bidra til 

skoleutvikling. Det kan skje gjennom å sette mål, å bruke ressurser strategisk, sørge for 

undervisning av høy kvalitet, å lede lærernes læring og utvikling, sørge for et velordnet og 

trygt miljø (Robinson, 2014).  Videre viser forskning på skoleledelse at rektor bør ha 

lederferdigheter tilpasset ovennevnte oppgaver: å anvende relevant kunnskap, å løse 

komplekse problemer og å bygge tillitsrelasjoner (Robinson, 2014). 
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Jeg vil si at den utdanningspolitiske konteksten, kunnskap om organisasjonsutvikling og 

skoleledelse, er sentrale temaer for min undersøkelse.  

Hovedproblemstillingen angår rektors lederstrategier for å sette i gang et utviklingsarbeid i 

egen skole med utgangspunkt i statlig styring gjennom felles nasjonalt tilsyn (FNT). Jeg har 

intervjuet rektorer og lærere ved to videregående skoler i samme fylkeskommune for å 

analysere og drøfte problemstillingen. Undersøkelsen er knyttet til prosjektet ”Legal standards 

and Prosessional Jugdment in Educational Leadership (LEX-EL-prosjektet)” ledet av 

professor Jorunn Møller ved Universitet i Oslo. Dette prosjektet tar opp sentrale sider ved 

rettsliggjøringen av utdanningssystemet og den økte betydningen juridiske standarder har fått 

gjennom nasjonalt tilsyn. LEX-EL- prosjektet dekker tre områder et godt psykososialt miljø, 

retten til spesialundervisning og tilpasset opplæring i skolen. 

1.2 Mål og problemstilling  

Formålet med oppgaven er å undersøke om det nye felles nasjonale tilsynet (FNT) kan danne 

basis for skoleutvikling, og ikke bare er et virkemiddel for å kontrollere at opplæringsloven 

med forskrifter overholdes.  

Målet med undersøkelsen er for det første å undersøke hvordan rektor oppfatter de sentrale 

styringssignalene gjennom det nye felles nasjonalt tilsynet. For det andre er målet å undersøke 

hvilke styringsmessige implikasjoner tilsynet har for ledelse på skolenivå med særlig fokus på 

skoleleders forståelse av organisering av skolen og ledelse for skoleutvikling. For det tredje er 

målet å undersøke hvordan lærere oppfatter at FNT griper inn i skolens utviklingsarbeid 

knyttet til elevenes læringsutbytte og individuell underveisvurdering i fag. I lys av læreres 

oppfatninger kan det være mulig å avklare hvilken rolle rektor spiller i utviklingsarbeidet 

knyttet til FNT. 

Jeg er opptatt av hva styring gjennom et FNT betyr for ledelse av utvikling i skolene, 

gjennom å undersøke hva som karakteriserer de to videregående skolene som organisasjoner, 

og hvordan skolelederne koordinerer utviklingsprosessene. Jeg vil analysere FNT ved to 

videregående skoler og drøfte likheter og forskjeller. Jeg har utformet følgende 

problemstilling: 
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Hvilken rolle spiller rektors ledelsesstrategier for gjennomføring av nytt felles nasjonalt tilsyn 

i skolen, og hvordan bidrar tilsynet til utvikling mot felles mål? 

Jeg har valgt følgende forskningsspørsmål for å besvare denne problemstillingen: 

1. Hva ser rektor som mulige styringsmessige implikasjoner av det nye felles nasjonale 

tilsynet for egen skole? 

2. Hvilke ledelsesstrategier tar rektor i bruk for å gjennomføre innholdet av felles 

nasjonalt tilsyn i egen skole? 

Jeg mener at min undersøkelse knyttet til praksisfeltet i videregående skoler kan være nyttig. 

Det har vært lite forskning på tilsynsordningen i videregående skole, og derfor har vi lite 

systematisk kunnskap om skolelederes og læreres erfaringer med FNT. Det gjelder særlig 

hvordan FNT kan være et utgangspunkt for utviklingsarbeid i hele kollegiet. Jeg mener min 

undersøkelse kan være nyttig både for statlig nivå (Kunnskapsdepartementet og 

Utdanningsdirektoratet), regionalt nivå (Fylkesmannen), lokalt nivå (skoleeier, skoleledere og 

lærere), forskningsmiljø og for andre med interesse for tilsyn, skoleledelse og 

utviklingsarbeid i videregående opplæring.  

1.3 Begrepsavklaringer og begrensninger 

Jeg vil i denne delen utdype tema og begreper relatert til problemstillingen. 

1.3.1 Nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) 

Felles nasjonalt tilsyn er et statlig tilsyn med kommunene (felles betegnelse for kommunene 

og fylkeskommunene) eller dens virksomheter. Ett av flere statlig styringsmiddel er legal 

styring (Welstad, 2011). Statlig styringen med kommunene må som utgangspunkt skje 

gjennom eller bygge på lov, budsjett eller avtaler, da kommunene er et eget folkevalgt 

forvaltningsnivå med selvstendig ansvar for sin virksomhet (Lodden, 2012, s. 235).  

Statlig tilsyn, i denne oppgaven FNT 2014-2017, er hjemlet i opplæringsloven § 14-1 første 

ledd og gir Fylkesmannen rett til å føre et lovlighetstilsyn med kommunene 

(Opplæringsloven, 2014).  
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Lodden et al. (2012) viser til forarbeidende til kapittel 10 A i kommuneloven, der ”det er lagt 

til grunn at statlig tilsyn med kommunesektoren bare skal nyttes på de områdene der hensyn 

til rettsikkerhet og samfunnssikkerhet ikke blir godt nok ivaretatt gjennom andre former for 

styring, påvirkning og kontroll.” (Lodden et al., 2012, s. 235). Mandatet til Fylkesmannen for 

å føre tilsyn med kommunene er fastslått i kommuneloven § 60b.  

FNT med fylkeskommunen er etter kommuneloven kapittel 10 A kontroll av om aktiviteten 

og avgjørelsen til kommunen er i samsvar med lovpålagte plikter, kalt lovlighetskontroll 

(Lodden et al., 2012). 

Tilsyn i utdanningspolitiske dokumenter blir forstått som den konkrete kontrollen av 

tilsynsobjektenes etterlevelse av et regelverk, og inkluderer de reaksjoner som blir gitt dersom 

det avdekkes brudd på regelverket. Tilsynsvirksomhet omfatter i tillegg aktiviteter som 

veiledning og informasjon (St. meld. 17 (2002-2003)). 

Felles nasjonalt tilsyn er et eksempel på et sentralt initiert og delvis planlagt tilsyn fra 

Kunnskapsdepartementet eller Utdanningsdirektoratet (Utdanningsdirektoratet, oktober 

2013). I denne type tilsyn er tema bestemt og gjenspeiler ofte sentrale satsninger (Ibid). 

Fylkesmannen skal i perioden 2014-2017 gjennomføre FNT med skolens arbeid med elevenes 

utbytte av opplæringen. Målet med tilsynet er å kontrollere om skolen følger opplæringsloven 

med forskrifter, for derigjennom å oppfylle elevene sine rettigheter til opplæring 

(Utdanningsdirektoratet, november 2013). I dette tilsynet er hovedtema elevenes utbytte av 

opplæringen, med undertema skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, 

forvaltningskompetanse (saksbehandling) og skolebasert vurdering (Utdanningsdirektoratet, 

november 2013). I denne oppgaven vil tema være begrenset til elevenes utbytte av opplæring.  

Jeg vil i del 3 utdype det felles nasjonale tilsynet nærmere. 

1.3.2 Utvikling 

I faglitteratur finner en et sammensatt bilde av begrepet organisasjonsutvikling som helt 

konkret handler om hvordan utviklingen planlegges, utvikles og gjennomføres, og hvordan 

endringen skjer. Et aktuelt fokus er utvikling av læringsprosesser i det daglige arbeidet, og 

hvordan tiltak og strategier anvendes i systematisk endringsarbeid (Dalin, 1994, Møller, 2011 

og Roald, 2012). Finstad & Kvale (2010) mener for det første at skoleutvikling er en strategi, 
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det vil si at det gjennomføres bevisste og styrte forsøk på å øke kvaliteten i skolen. For det 

andre angår skoleutvikling endringer i skolens innhold og organisering knyttet til reformer, 

som i denne masteroppgaven knyttet til Kunnskapsløftet 06. For det tredje skriver forskere om 

skoleutvikling som organisasjonsutvikling i forstand av hva som beskriver og bevirker en 

lærende organisasjon (Finstad & Kvale, 2010, s. 166). 

Jeg vil i denne oppgaven ta utgangspunkt i perspektiver på organisasjonsutvikling for å 

undersøke om FNT som et statlig satsningsområde stimulerer til økning av kvaliteten i skolen, 

og om rektor legger til rette for en slik utvikling gjennom FNT 2014-2017. Fokuset er rettet 

mot strategier rektor tar i bruk for å sette i gang utviklingsprosesser i skolen.  

De ulike hovedteorier som jeg vil bruke i denne oppgaven, vil bli presentert i kapittel 2. 

1.3.3 Begrensninger 

Jeg vil i denne oppgaven beskrive FNT, analysere hvordan to rektorer og to grupper lærere 

ved to videregående skoler opplever tilsynet og drøfte hvordan tilsynet griper inn i rektors 

ledelse for utvikling i egen organisasjon. Hovedfokuset vil ligge på rektor som ansvarlig for 

arbeid med elvenes læringsutbytte og i sin interaksjon med omgivelsene. I tillegg vil jeg også 

se på hvordan lærere inngår i arbeidet.  

Det felles nasjonale tilsynet 2014-2017 inndeles i fire sekvenser: veiledning, innhenting av 

dokumentasjon gjennom skolens egenvurdering, tilsyn og erfaringsspredning. I pilotering av 

det felles nasjonale tilsynet i 2013, som jeg tar utgangspunkt i denne undersøkelsen, blir ikke 

veiledning i forkant av tilsynet gjennomført, men rektorene har vært med på veiledning i 

etterkant av tilsynet.  

I analysen blir Per Dalin (1994) sine fem hoveddimensjoner ved skolen som organisasjon 

sentral: verdier, strukturer, relasjoner, strategier og omgivelsene for utvikling i skolen. Jeg vil 

bruke dette teoretiske perspektivet for å undersøke hvordan de indre dimensjonene i skolene 

påvirker hverandre gjensidig og for å finne ut hva som faktisk skjer i skolen med arbeidet med 

å lukke pålegg i tilsynsrapporten fra Fylkesmannen. Jeg vil samtid undersøke hvordan skolen 

særlig rektor, samhandler med omgivelsene (Roald, 2010). 

I drøftingen vil jeg trekke inn annen relevant teori for å underbygge og aktualisere Dalin 

(1994) sin teori om funksjoner (produksjon, ledelse, utviklingsarbeid, 
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informasjonsbehandling, evaluering og legitimering) som utføres i forhold til fem 

hoveddimensjoner, nærmere beskrevet i del 2.2. Jeg vil bruke ulike teoretiske perspektiver 

som har betydning for ledelse, ansvarliggjøring og kollektiv kompetanseutvikling (Fullan, 

2014, Irgens, 2012, Helstad, 2011 og Robinson, 2014), for å undersøke om rektor og lærere 

drar i samme retning i utviklingsarbeidet gjennom FNT. Videre vil jeg overføre Roald (2010 

og 2012) sin beskrivelse av tre hovedperspektiv om organisasjonsprosesser på 

samhandlingsformer mellom skoleeier- og rektornivå, til utvikling i skolen fra hierarkisk 

styring til uproduktivt eller produktivt arbeid med kvalitetsvurdering knyttet til tilpasset 

opplæring. Jeg vil bruke denne teorien for å undersøke hvordan rektors ansvar for elevenes 

læringsutbytte kan gi både et snevrere og et større handlingsrom gjennom kvalitetsvurdering 

av FNT som styrings- og utviklingsverktøy.  

Ved at jeg bare har intervjuet personer på skolenivå vil jeg bare få frem deres synspunkter i 

undersøkelsen, og ikke fra omgivelsene som skoleeiernivå, regionalt nivå (Fylkesmannen) 

eller sentralt nivå rundt forhold som kan angå dem.  

1.4 Andre norske studier med relevans for 

undersøkelsesområdet. 

Norske styringsmakter får etter innføring av nye inntekstsystemer for kommunene/ 

fylkeskommunen endrede styringssystemer påvirket av internasjonale undersøkelser. Det 

medfører behov for å opptrappe tilsyn og rette det mot kvalitetsutvikling. Det er 

fylkesmannsembetene som får dette oppdraget og felles nasjonalt tilsyn ble innført fra 2006. 

Det er til nå gjort lite forskning på tilsyn og hvordan det virker inn på skoleledelse. I denne 

oppgaven finner jeg følgende empiriske studier som relevante for min problemstilling. 

Aktuell forskning knyttet til tilsyn: 

I drøftingen av min undersøkelse er utdanningsforskning rundt forholdet mellom felles 

nasjonalt tilsyn som statlig styring og forholdet til faglig skjønn, slik Sivesind (2011) drøfter i 

sitt prosjekt «Jus + Ped = Sant?», være aktuell å trekke inn. Videre i drøftingen av hvilke 

styringsmessige implikasjoner som kommer frem i FNT, kan Hall (2013) sin artikkel, som 

omhandler hvordan FNT preges av å være en prosess mellom tilsynsmyndigheter, skoleeier 

og skoler gjennom forhandlinger som kommer frem i endelig tilsynsrapport, være aktuell. 

Han studerer også hvordan Norge blir påvirket av internasjonale trender, som kan føre til at 
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fremtidige tilsyn baseres på selvrapportering og veiledning. I drøftingen av om tilsyn bidrar til 

skoleutvikling kan Riksrevisjonens tilsynsrapport (2014) være aktuell, der funn viser at tilsyn 

fører til læring i skolen. Samtid viser tilsynet at samme avvik påvises år etter år, men ikke 

nødvendigvis overfor de samme tilsynsobjektene. I drøftingen av forholdet mellom skolens 

lokale handlingsrom og myndighetenes nasjonale tilsyn er også masteroppgaven til Lofthus 

(2012) aktuell. 

Aktuell forskning knyttet til ledelse og utviklingsarbeid 

Når det gjelder å drøfte hvilke ledelsesstrategier rektor tar i bruk i gjennomføring av FNT i 

egen skole, velger jeg å referere til Sivesind (2009), Roald (2010), Finstad & Kvåle (2010), 

Helstad (2011) og Irgens (2012).  

1.5 Oppgavens oppbygging og struktur 

I denne delen viser jeg hvordan oppgaven er strukturert og bygd opp. 

I kapittel 1 presenteres oppgavens bakgrunn og tema, formål og problemstilling, 

begrepsavklaringer og begrensninger som gjelder det teoretiske rammeverket, antall og hvilke 

informanter og på hvilke organisasjonsnivå undersøkelsen foregår i. Videre i dette kapittelet 

presenteres andre norsk studier som er relevante for forskningsområdet. 

 I kapittel 2 presenterer jeg mitt analytiske rammeverk som skal bidra til å koble teori til mitt 

empiriske materiale. 

I kapittel 3 setter jeg lederoppdraget inn i en utdanningspolitisk kontekst og beskriver 

bakgrunn og internasjonal påvirkning for det norske tilsynsregimet. Videre beskriver jeg det 

felles nasjonale tilsynet 2014-2017, og påpeker endringene i dette tilsynet. Til slutt beskriver 

jeg mulige implikasjoner kollektiv samhandling kan ha for kvalitetsutvikling sett i et 

lederperspektiv. 

I kapittel 4 presenterer jeg metodevalget, redegjør for forskningsdesign og valg av metode. 

Videre gjør jeg rede for hvordan undersøkelsen blir gjennomført og drøfter etiske 

problemstillinger som jeg møter i undersøkelsen. 
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I kapittel 5 beskriver jeg konteksten, analyserer og tolker empirien som er samlet inn i forhold 

til forskningsspørsmålene. Jeg presenterer utdrag fra intervju med mine to rektorer og to 

lærergrupper med kommentarer. 

I kapittel 6 drøfter jeg funn fra analysen i forhold til problemstillingen og i lys av 

forskningsspørsmålene og utvalg av teori for denne undersøkelsen. 

I konklusjonen setter jeg tema inn i en utdanningspolitisk kontekst og peker på mulige 

områder for videre forskning innenfor feltet. 
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2 Teori 

I denne delen redegjør jeg for oppgavens teoretiske rammeverk. Mitt valg av teoretisk 

rammeverk påvirker alle deler av min undersøkelse; det er linsa jeg ser datamaterialet 

gjennom. Teorien bestemmer hva som pirrer min nysgjerrighet, forvirrer meg, hvilke 

spørsmål jeg stiller og som til slutt gir retning til undersøkelsen min (Nilssen, 2012, s. 62). 

Ragin (1994) mener at en vitenskapelig teoriforankring er en forutsetning for at undersøkelsen 

kan regnes som forskning (Sivesind, 2009, s. 108). I en undersøkelse er forskerens 

perspektivbevissthet viktig å klargjøre for leseren. Til dette hører forforståelsen som er 

avgjørende for at leseren skal kunne gjøre seg opp en mening om forskerens tolkninger 

(Lofthus, 2012, s. 5).   

2.1 Teoretisk innramming og oppgavens 

avgrensning 

Rektor har ansvaret for skoleutvikling (Dalin & Buli-Holmberg, 2010), og har dermed stor 

handlefrihet til å utvikle skolen i ønsket retningen, samtidig som rektor stilles til ansvar 

gjennom for eksempel felles nasjonalt tilsyn (Langfeldt, 2008). De videregående skolene kan 

anses å være egne resultatenheter, ved at de har det økonomiske, administrative og 

pedagogiske ansvar delegert ned fra skoleeier, relatert form for ”accontability” (Møller & 

Fuglestad, 2006). Dette begrepet kan defineres som ”stilles til ansvar” eller ”til regnskap” for 

elevresultater som knyttes til skolens ledelse (Møller & Fuglestad, 2006, s. 14).   

Ledelse gjennom ansvarsstyring kan ha betydning for ulike sider ved ledelse som relasjoner 

mellom aktører i skolen eller til omgivelsene eller som samhandlingsprosesser, beskrevet av 

Fuglestad (2007), Irgens (2012), Helstad (2014). Dalin (1994) ser på skoleledelse som en 

prosess som styreres av krefter i skolene og dens omgivelser. I studier av skolen som 

organisasjon er det viktig å forstå skolen og skolens systembetingelser fordi det er med å 

bestemme skolens handlingsrom (Dalin & Buli-Holmberg, 2010). Knut Roald (2010) 

fokuserer på samhandlingen mellom skoleeier, rektor og forskere på deres betydning for 

kvalitetsutvikling i kommunen og skolen. På denne bakgrunn er det interessant å drøfte 

forholdet mellom aktørene på skolenivå, og om for eksempel et tilsyn synes å være egnet som 

produktiv samhandlingsform for utvikling på området tilpasset opplæring.  
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I denne undersøkelsen er jeg opptatt av rektors valg av strategier, kjennskap til egen 

organisasjon, relasjoner mellom aktørene og det lokale handlingsrommet i lys av det nye 

nasjonale tilsynet som verktøy for skoleutvikling. I det følgende redegjør jeg nærmere for de 

aktuelle teoriene i denne studien. 

2.2 Organisasjonsutvikling 

Per Dalin (1994) beskriver at en betingelse for en virksom organisasjon, er avhengig av at en 

rekke funksjoner tas vare på og utvikles; produksjon, ledelse, utviklingsarbeid, 

informasjonsbehandling, evaluering og legitimering. Disse funksjonene varierer i viktighet og 

må ikke utføres på en bestemt måte for at resultatene skal bli optimale. 

Funksjonene mener Dalin formes i forhold til fem viktig hoveddimensjoner ved skolen som 

organisasjon: verdier, strukturer, relasjoner, strategier og omgivelsene. Gjennom disse 

faktorene og sammenhengene søker Dalin forklaringer på organisasjonsatferd i skolen. Han 

diskuterer ulike organisasjonsperspektiver og tar opp forhold mellom målrasjonelle og mer 

åpne og relasjonelt orientert tilnærminger (Roald, 210, s. 45). Figur 1 nedenfor illustrer den 

gjensidige avhengigheten som eksiterer mellom de fem hoveddimensjonene ved skolen 

(Dalin, 1994, s.161).  Med gjensidig avhengighet mener han ikke nødvendigvis at de henger 

sammen på en mekanisk, automatisk eller lineær måte (Ibid, s. 61). Derfor står begrepet 

strategier helt sentralt i modellen. 

 

Figur 1. Skolen som organisasjon, (Dalin, 1994, s.161) 
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Strategier referer til måten skolen blir ledet på, til mekanismer og metoder for utviklingen i 

skolen, og til strategier for å løse problemer, ta beslutninger, gi belønninger og setter grenser. 

Dalin (1994) skriver at det er ledelsens oppgave å finne fram til måter å skape balanse mellom 

skolens verdier, strukturer, mellommenneskelige forhold og til omgivelsene (Dalin, 1994 

s.167). Roald (2010) hevder at Dalin sin klargjøring av strategidimensjonen er en produktiv 

tilnærming, som åpner for viktige diskusjoner om egne valg av ledelse og utvikling av skoler 

(Roald, 2010 s.47). Robinson (2014) fremhever at skoleleder som tilnærmer seg 

ressursbruken strategisk, sørger for at penger, tid og mennesker brukes på måter som 

gjenspeiler prioriterte mål. Hergreaves & Fullan (2014) poengterer at hvis du som leder 

ønsker endring og får med hele kollegiet, så må du investere i prosess og tid. De beskriver 

profesjonell kapital som en ressurs for å utvikle organisasjonen.  Helstad (2014) undersøker 

kunnskapsutviklingen i skolen og skriver at kvalitet og formen på støtten ledere gir, synes å 

være viktig for å sikre profesjonell utvikling. Jeg vil i min studie bruke denne dimensjonen for 

å undersøke hvordan rektor skaper balanse mellom de andre dimensjonene for å fremme 

produktiv tilnærming til skolens utviklingsarbeid knyttet til elevenes læringsutbytte. 

Verdier referer til de grunnleggende verdiene slik de kommer til uttrykk i skolen ideologier, 

filosofier, seremonier og symboler. Dalin (1994) referer også til de formelt uttrykte og 

uformelle målene, og spenningene som kan oppstå mellom formelle mål og de verdiene som 

er representert i skolen, mellom praksis og formelle verdier og mellom uttalte verdier og 

praksis. Dalin (1994) mener at det er skolens reelle verdier som styrer skolens virksomhet, og 

det må være et viktig mål for skolen å klargjøre verdiene, forstå forskjellige syn og inkludere 

alle grupper i utviklingen av felles verdier og normer.  Dalin (1994) hevder videre at skolens 

oppgave er å avklare de områder der felles verdier er nødvendige, å skape felles normer og 

forstå og godta ulike holdninger og normer der fellesskapet er enig om frihet for den enkelte 

person eller gruppe (Dalin, 1994, s.163-165). Robinson (2014) beskriver at en måte for ledere 

å redusere fragmentering i skolen og fremme sammenhenger er gjennom prosessen med å 

etablere og kommunisere tydelige mål. Irgens (2007) beskriver at verdiene virker styrende på 

vår atferd, oppfatning av andre mennesker, prioritering av tid og oppgaver, og for 

organisasjonskulturen. Helstad (2014) beskriver at en utviklingsorientert kultur er én faktor, 

som støtter opp under kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling. Mathiesen (2005) 

beskriver tre forhold som har betydning for lovgivningens tilstedværelse og etterlevelse i en 

skole; kunnskap om lovgivningen, praksis på området forut for lovgivningen og om loven 

treffer konteksten hvor verdigrunnlaget samsvarer med det verdigrunnlag loven formoder. 
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(Welstad, 2011, s. 131). Jeg vil gjennom dette perspektivet forsøke å synliggjøre skolens 

reelle verdier og hvordan dette har betydning for rektors valg av strategier for skolens 

utviklingsarbeid. 

Strukturer referer til beslutningsstruktur, som definerer hvem som tar avgjørelser om hva, 

oppgavestruktur som definerer hvordan arbeidet er fordelt mellom ledelse, lærere og elever og 

kommunikasjonsstruktur som definerer hvilke personer som samhandler med hverandre ut fra 

ansvar, oppgaver og timeplaner m.m. Dalin (1994) hevder at det er først ved kjennskap til 

skolens mål og samlede virksomhet at det er mulig å vurdere fordeler og ulemper ved 

eksisterende løsninger (Dalin, 1994, s.165-166). Strukturen må også ta vare på rutiner og 

tradisjoner som skolen verdsetter, men det må også finnes fleksibilitet som gir mulighet for 

endring. Det vil si sier at det er først når en ser sammenhengen mellom én dimensjon og de 

andre dimensjonene at en oppdager viktige innfallsvinkler til å forstå skolen som 

organisasjon. Robinson (2014) finner i sitt forskningsarbeid at det er viktig for skoleleder å ha 

fokus på å bruke ressurser strategisk, sørge for undervisning av høy kvalitet, lede lærernes 

læring og utvikling, og sørge for et velordnet og trygt miljø. Hargreaves & Fullan (2014) 

hevder at beslutningskapital økes ved å trekke veksler på kollegers innsikt og erfaring til 

stadighet og over tid.  Helstad (2014) skriver at tid til samarbeid er en faktor som fremmer 

kompetanseutvikling i skolen. Jeg vil i denne undersøkelsen bruke dimensjonen struktur til å 

synliggjøre kommunikasjonsstrukturer i organisasjonen og hvordan samhandling mellom 

aktørene i skolen har betydning for utviklingsprosessene. 

Relasjoner omhandler de menneskelige forhold i skolen, slik disse blir uttrykt i den uformelle 

organisasjonen, som samarbeid, forpliktelse, konflikt, makt, motivering, tillit og støtte (Dalin, 

1994 og Roald, 2010). Dette er forhold som har en sterk påvirkning av kvalitet på 

oppgaveløsningen i skolen, og som er avhengig av kvalitet på de mellommenneskelige 

relasjonene.  Dalin sier videre at denne dimensjonen ikke må oppfattes som årsaken til alle 

problemene i skolen, da det like gjerne kan være knyttet til de andre dimensjonene (Dalin, 

1994, s. 66-167). Hargreaves & Fullan (2014) mener at å bygge relasjoner handler om å se 

human-, sosial- og beslutningskapital i sammenheng. Helstad (2011) beskriver hvordan 

skoleledere og lærer kan arbeide for å utvikle større grad av profesjonslæring og kollektiv 

kunnskapsutvikling i videregående skoler.  Robinson (2014) beskriver forhold rundt effekten 

av at leder involverer seg i utviklingsarbeid i samspill med sitt personale – kollektiv innsats.  
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Jeg vil bruke denne dimensjonen for å synliggjøre de mellommenneskelige relasjonene i 

skolen, og hvordan disse relasjonene kan påvirke utviklingsarbeidet.  

Omgivelsene betyr i skolesammenheng både nærmiljøet og storsamfunnet, eller de personer 

og organisasjoner skolen må ha kontakt med for å utforme sitt arbeid. Dalin hevder at skolene 

har relativt stor handlefrihet i forhold til omgivelsene, som å definere sin kultur og forme sin 

hverdag, når de ivaretar sine funksjoner som omgivelsene forventer. Han understreker at det 

er skolens ledelse som må ha ansvaret for å åpne eller skjerme skolen mot omgivelsene 

(Dalin, 1994, s.162-163). Møller & Ottesen (2011) viser til betydningen av at relasjonene 

mellom styring, ledelse og kunnskapsutvikling ikke bare dreier seg om å legge til rette for 

utvikling innad i skolen, men også å anerkjenne, undersøke og arbeide med andres bidrag til 

arbeidet med elevenes læringsutbytte. Helstad (2014) viser at bidrag fra kompetente andre, og 

ekspertkunnskap utenfra, er ressurser som kan supplere og styrke lokalt læringsfellesskap.  

Et godt samarbeid i skolemiljøet kan bidra til å styrke tilpasset opplæring. Jeg vil i denne 

undersøkelsen synliggjøre hvilke aktører skolen samarbeider med utenfor skolen, og hvordan 

dette samarbeidet preger skolens utviklingsarbeid på dette området. 

2.3 Handlingsrom og produktivt utviklingskultur 

I min undersøkelse har jeg intervjuet rektor og et utvalg lærere fra to videregående skoler i 

samme fylkeskommune. Formålet med det nasjonale tilsynet, som gjennomføres av 

fylkesmannen, er å bedre kvaliteten gjennom lov- og regeletterlevelse på arbeidet med 

elevenes læringsutbytte. Det er skoleeier som stilles til ansvar for dette arbeidet, men det er i 

skolene at det viktigste arbeidet faktisk skjer. Jeg har derfor et fokus på hvordan statens 

kvalitetsstyring kan påvirke handlingsrommet på skolenivå for å skape en produktiv 

utviklingskultur. 

Sivesind & Bachmann (2008) hevder at å ta i bruk kvalitetsbegrepet i seg selv endrer måten å 

observere og diskutere skolen på. Jeg er i denne undersøkelsen opptatt av at det er gjennom 

kommunikasjon mellom de ulike aktørene at kvalitetsutvikling skjer, som forutsetter at det er 

etablert ulike møtearenaer på de ulike nivåene; fylkesmannen, skoleeier, rektorer i 

fylkeskommunen, rektor og ledergruppen, rektor og alle lærerne, og lærer- lærere.  



14 

 

I sin doktoravhandling fant Roald (2010) at skolen og kommunenivået kunne utvikle 

produktive samhandlingsformer og dermed få god nytte av kvalitetsvurderingene, men også 

det motsatte kunne skje. Dette er interessante funn og relevant for min problemstilling i 

forhold til hvordan statens kontroll med fylkeskommunen og de videregående skolene 

gjennom det aktuelle tilsynet påvirker samhandlingsformene i skolen, og utviklingsprosessene 

som skjer mellom rektor- og lærernivå, rektornivå og til omgivelsene (fylkeskommunen og 

Fylkesmannen). Roald (2010) har utviklet følgende figurer for å illustrere dette: 

          

Fig. 1a       Fig. 1b    Fig. 1c 

Figur 2: Frå hierarkisk styring til uproduktivt eller produktivt arbeid med kvalitetsvurdering (Roald, 2010, s.293) 

Figur 1a illustrer en hierarkisk utviklingskultur, som kjennetegnes av en tradisjonell 

regelstyring med et klart skille og sammenhenger mellom nivåene, som i denne oppgaven er 

knyttet til ledelse og lærere (Roald, 2012). Figur 1b illustrer situasjonen når arbeidet med 

elevenes læringsutbytte i hovedsak skaper spenninger som fører til økt avstand mellom de 

aktørene som er sentrale i utvikling av skolens praksis. Avstanden kan karakteriseres som et 

uproduktivt vakuum og en svekkelse av det lokale handlingsrommet (Jenssen & Roald, 2014, 

s. 220).  Figur 1c illustrerer en produktiv samhandlingskultur der det lokale handlingsrommet 

blir opplevd som styrket, noe som gir grunnlag for aktiv, lokal utvikling (Jenssen & Roald, 

2014, s. 220). I denne undersøkelsen vil jeg bruke denne teorien for å understreke 

betydningen av at alle aktørene utvikler et produktivt arbeidsfellesskap i arbeidet med lokale 

læreplaner og individuell vurdering, tilpasset den enkelte elev for å skape utvikling i skolen. 
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3 Styring, tilsyn og skoleledelse  

Jeg vil i dette kapittelet se nærmere på hvordan statlige myndigheter styrer skolens 

utviklingsarbeid i form av lover og kontrolltiltak gjennom tilsyn. Disse forholdene kan 

påvirke det lokale handlingsrommet og rektors lederstrategier i arbeidet med skolens 

utviklingsarbeid. Jeg vil starte med å beskrive noe av bakgrunnen for dagens resultat-, mål- og 

ansvarssyring med utgangspunkt i påvirkning fra statlige kontrolltiltak relatert til europeiske 

og globale institusjoner innen utdannings- og ledelsesområdet, Stortingsmeldinger, 

opplæringsloven med forskrifter og forskning. Videre vil jeg beskrive det FNT 2014-2017. 

Jeg vil så vise til ledelsesoppdraget i forhold til kvalitetsutvikling slik jeg ser det.  

3.1 Trender for styring og ansvarliggjøring 

gjennom felles nasjonalt tilsyn 

3.1.1 Dokumenter 

I OECD-rapporten i 1989 stilte ekspertene tvil til om departementet hadde styring på hva som 

hadde skjedd i norsk utdanning etter at det ble innført et nytt inntektssystem til kommunene – 

rammeoverføring, som var en desentralisering av makt på det økonomiske området. I samme 

periode ble målstyring som styringssystem innført i forvaltningen i Norge. Videre i denne 

perioden ble begrepet skoleeier innført i kommuneloven (1992), som det politiske nivået i 

kommunen. Dette ble et desentralisert grep der kommunene ble gitt større råderett over egen 

skole (Afsar et al., 2008). Kommunepolitikere utformer kommunens skolepolitikk, er 

ansvarlige for å utvikle strategier for å nå de overordnende målene og for utvikling i de 

videregående skolene (Lofthus, 2012).  

I St.prp. nr. 65 (2002-2003) finner man grunnlaget for satsningen på tilsyn, og hvor 

fornyelsen av den statlige utdanningsadministrasjonen omtales. Der trekkes det frem at den 

statlige styringen av skolesektoren er for lite mål- og resultatorientert, og ansvars- og 

oppgavefordelingen er uklar. Den nye organiseringen av nasjonalt system for 

kvalitetsvurdering ble introdusert for å medvirke til kvalitetsutvikling. Det er først og fremst 

skoleeier som ble ansvarliggjort i forhold til kvalitetsutviklingen i egen kommune. 

Forvaltningen av det nasjonale kvalitetssystemet skulle ses i sammenheng med tilsyn som en 

annen statlig oppfølging. 
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På 2000-tallet beskrives et nytt styringssystem med følgende grunnprinsipper: klare nasjonale 

mål, kunnskap om resultater, tydelig ansvarsplassering, stor lokal handlefrihet og et godt 

støtte- og veiledningsapparat (St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring). Videre i 

meldingen finner jeg at veiledning og tilsyn skal knyttes opp mot kvalitetsutvikling.  

Regjeringen presiserer i St. meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen at skoleeierne skal 

følges opp gjennom økt satsning på nasjonalt tilsyn og veiledning. I Meld. St. 20 (2012-2013) 

På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen punkt 7.4 signaliserer myndigheten en endring 

av tilsynsvirksomheten ved å styrke koblingen mellom tilsyn og veiledning; og etablere et 

mer langsiktig perspektiv på tilsyns- og veiledningsinnsatsen. En kombinasjon av tilsyn og 

veiledning om lovverket knyttet til både bindingene og handlingsfriheten kan være en effektiv 

og viktig støttefunksjon i lokalt utviklingsarbeid og implementering av nasjonal politikk 

(ibid). Det understrekes videre i meldingen at det må være et klart skille mellom veiledning 

og tilsyn, der tilsyn fremdels skal være en legalitetskontroll, og at veiledningen ikke skal være 

en del av tilsynet. Videre i meldingene beskrives det at når det er en klar bevissthet rundt 

skille mellom tilsyn og veiledning kan samme instans og personer foreta begge deler, og at 

dette kan bidra til enhetlig styring og målrettet statlig innsats, og kan gi god lokal 

læringseffekt.  

 

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fra 1. januar 2014 har det 

overordnede ansvar for forvaltningspolitikken i Norge, mens det er det enkelte 

fagdepartement som har ansvaret for sine tilsynsorgan. Tilsyn er et forvaltningspolitisk 

virkemiddel (St.meld. nr. 19 (2008-2009). I tilknytning til felles nasjonalt tilsyn er det 

Kunnskapsdirektoratet som gir arbeidsoppdraget i et tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet, 

som videre gir tilsynsoppdrag knyttet til den offentlige skolen til det enkelte 

fylkesmannsembetet ved avdeling for oppvekst- og utdanning, gjennom tildelingsbrev. Ett av 

Utdanningsdirektoratets overordnende premisser for satsningen rundt det felles nasjonale 

tilsynet 2014-2017 er: ”skal omfatte både veiledning og tilsyn – stimulere til igangsetting av 

endringsprosesser og selvrefleksjon hos skoleeier og skolene forut for at det gjennomføres 

tilsyn” (Utdanningsdirektoratet, 24.05.2013). 
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3.1.2 Teori 

Spørsmålet om forholdet mellom veiledning og habilitet er blitt drøftet i Justisdepartementets 

lovavdeling i forbindelse med sammenslåing av Fiskeridirektoratets kontrollverk med 

Rettledningstjenesten i fiserinæringen. Lovavdelingen konkluderte med at det ikke er noe 

særsyn i forvaltningen at samme organ er tillagt både forvaltnings- og kontrolloppgaver i 

kombinasjon med den alminnelige veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11 (Hempel 

Lindøe et al., 2012, s.143). 

 

Sivesind (2011) beskriver forholdet mellom felles nasjonalt tilsyn som statlig styring og 

forholdet til faglig skjønn, med utgangspunkt i sin rapport, ”Juss+ped=sant. Om felles 

nasjonalt tilsyn i Oslo og Akershus 2008”. Hun viser til at tilsynet alltid konkluderer rundt 

den juridiske koden lovlig/ulovlig, og at juridisk kompetanse er sentral, men ikke tilstrekkelig 

for å utføre et felles nasjonalt tilsyn i skole. Med det mener hun ”at både juridisk og 

pedagogisk kompetanse er helt nødvendige fagfelt som virker side om side som 

komplementære kompetanseområder, og som begge forutsetter utøvelse av faglig skjønn» 

(Ibid, s. 66). Hun har videre i samarbeid med Bachmann (2011) drøftet tilsyn i Norge og 

Sverige, og viser til at det svenske tilsynet er mer involvert i skolens pedagogiske prosesser 

enn hva som er tilfellet i Norge. Sverige gjennomfører to typer tilsyn; ”regelmessig tilsyn som 

tar utgangspunkt i lover og regelverk (skolelov, læreplan og andre styringsverktøyer som 

regulerer skolevirksomheten), og en mer inngående kvalitetsvurdering med utgangspunkt i 

pedagogiske kvalitetsstandarder” (Ibid, s. 67-68). Det regelmessige tilsynet innrettes mot fire 

hovedområder: måloppnåelse og resultater, pedagogisk ledelse og utvikling av skolen, skolens 

læringsmiljø og den enkelte elevs rettigheter. Til tross for at utgangspunktet for det svenske 

tilsynet også er regelverket, observeres ikke tilsynet rundt den juridiske koden lovlig/ikke 

lovlig som vi gjør i Norge, men mot den pedagogiske kvalitetskoden bedre/verre (Ibid, s. 68). 

Sivesind et al. (2011) beskriver videre, ut fra sin forskning på det norske felles nasjonale 

tilsynet, at informantene hennes hadde den oppfatning at det var nærmest umulig å føre tilsyn 

med om hvorvidt skoler i Norge tilpasser undervisningen etter elevenes forutsetninger og 

behov, jamfør opplæringsloven § 1-3. Begrunnelsen for dette var at tilpasset opplæring er et 

område som vil kreve mye faglig skjønn, slik at det ville bli vanskelig å fastsette de juridiske 

minstekravene som operasjonaliserer målbare standarder.    
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Hall (2013) finner i sin forskning at felles nasjonalt tilsyn i Norge preges av å være en prosess 

der tilsynsmyndigheter, skoleeier og skoler gjennom forhandlinger kommer frem til resultatet 

i den endelige tilsynsrapporten. Lovverket og flere sentrale styringsdokumenter åpner for at 

tilsynsmyndighetene skal drive en kontroll, samtidig som det er klare signaler i enkelte av 

styringsdokumentene at man i større grad skal tilby skolene veiledning i det juridiske 

landskapet (Hall, 2013, s. 19). Norge blir påvirket av internasjonale trender for tilsyn, 

gjennom deltagelse i et internasjonalt forum, SICI (the Standing International Conference of 

Inspectorates), (Ibid, Carlbaum et al., 2014). Hall (2013) hevder at dersom internasjonal 

policy smelter sammen med utdanningspolitikken i nasjonale kontekster, og at nye former for 

direkte og indirekte styring oppstår, kan det tyde på at framtidige tilsyn baseres på 

selvrapportering og veiledning.  

Felles nasjonalt tilsyn ble første gang gjennomført i 2006 etter metoden systemrevisjon, og 

med tema tilpasset opplæring og spesialundervisning (St. prp. Nr. 1 (2005-2006). Tilsvarende 

tilsyn og metode er gjennomført fram til og med 2011, men med et annet tema, elevenes 

psykososiale miljø (Asen et al., 2012).  

3.2 Tilsynsordningen for nasjonalt tilsyn 2014-

2017 

Jeg er i denne oppgaven opptatt av det nye nasjonale tilsynets rolle for utvikling i to 

videregående skolers arbeid med elevenes læringsutbytte av opplæringen, med fokus på hva 

rektor og en gruppe lærere tenker, mener og opplever, og hvordan utviklingsprosessene 

foregår. I del 1 beskriver jeg problemstillingen min: På hvilken måte fungerer nytt felles 

nasjonalt tilsyn som et bidrag til utvikling av arbeid med tilpasset opplæring i skolen? Jeg vil 

i denne delen beskrive struktur, metode og prinsipper i det FNT 2014-2017. Jeg vil illustrere 

FNT gjennom figur 3 og ut fra den beskrive endringene og gangen i tilsynet. 
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FNT 2014-2017 ble startet opp våren 2014 med at alle fylkesmannsembetene skulle 

gjennomføre veiledning knyttet til regelverket rundt tema for tilsynet i eget fylke. I 

forbindelse med denne veiledningen utarbeidet Utdanningsdirektoratet ulike verktøy, som for 

første gang er gjort tilgjengelig for skoler, kommuner/fylkeskommuner og fylkesmennene. 

Det er for det første heftet ”Veiledningsmateriell” som innholder regelverk knyttet til 

opplæringsloven med forskrifter og forvaltningsloven, og med en operasjonalisering av 

regelverket og rektors- og lærernes ansvar knyttet til de ulike paragrafene. Videre i heftet 

vises det gjennom linker til Utdanningsdirektoratets hjemmeside knyttet til ulike veiledninger, 

læreplaner, støttemateriell, rundskriv, artikler, forslag til mal for enkeltvedtak og ei sjekkliste 

på bakgrunn av kontrollspørsmålene i FNT (Utdanningsdirektoratet, november 2013). For det 

andre ble det utarbeidet egenvurderingsskjema for skoleledere og lærere knyttet til 

regelverket. Hensikten med disse verktøyene er at skoleeier og skolene kan få informasjon om 

regelverket, vurdere egen regeletterlevelse og sette i gang endringstiltak om nødvendig før 

den enkelte skoleeier eller skole blir valgt ut til tilsyn (Utdanningsdirektoratet, november 

2013). 

FNT 2014-2017 blir også kjennetegnet ved endringer ved innhenting av dokumentasjon, der 

skoleleder og et utvalg faglærere blir bedt om å fylle ut hvert sitt egenvurderingsskjema, og 

legge ved den dokumentasjonen de selv mener er nødvendig for å vise sine rutiner på det 

utvalgte området knyttet til temaene synliggjort i fylkesmennenes varselbrev. Fylkesmannen 

vil gjennomføre intervju, utarbeide foreløpig rapport, gjennomføre sluttmøte, utarbeide 

endelig tilsynsrapport og eventuelt et enkeltvedtak om lukking av pålegg om skoleleier/skoler 

Varsel om tilsyn 

 

Egenvurdering Tilsyn 

Figur 3 Utdanningsdirektoratet, 05.02.2014. 
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ikke har gjort det. FNT 2014-2017 kjennetegnes også ved satsningen på 

informasjonsspredning gjennom hele tilsynsprosessen. Det har vært gjennomført pilotering av 

dette FNT i 2013 i fem fylkesmannsembeter, knyttet til blant annet utprøving av 

egenvurderingsskjemaene og ulike maler på rektor- og lærernivå. I min undersøkelse vil jeg ta 

utgangspunkt i et av piloteringstilsynene gjennomført i 2013. Temaet for det nasjonale 

tilsynet er elevene sitt utbytte av opplæringen, og har sin legale forankring i Lov om 

grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) med forskrifter. I tilsynet 

rettes det oppmerksomhet mot tre undertema i denne oppgaven knyttet til videregående 

opplæring og tilpasset opplæring Utdanningsdirektoratet (november 2013): 

 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa, hvor det skal gås nærmere inn på: 

o Skolens arbeid med opplæring i fag (lokalt arbeid med LK06) 

o Individuell underveisvurdering i fag (krav til organisering og innhold, 

halvårsvurdering i fag og vurdering av tilfredsstillende utbytte) 

o Spesialundervisning (lærers meldeplikt) 

o Særskilt språkopplæring (vurdering av retten til særskilt språkopplæring og 

plikten til å kartlegge elevenes ferdigheter) 

 Forvaltningskompetanse (saksbehandlingen) 

 Skolebasert vurdering  

I denne oppgaven er tema begrenset til det første kulepunktet, skolens arbeid med 

elevenes utbytte av opplæringen; arbeid med lokale læreplaner og individuell 

underveisvurdering. 

3.3 Ledelse og utviklingsarbeid 

Jeg vil i denne delen skrive om lederrollen sett i forhold til kvalitetsstyring, ansvarliggjøring 

og betydningen av kollektiv samarbeid for utvikling i videregående skole. 

3.3.1 Dokumenter 

I St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen ble det vist til at norsk og internasjonal 

forskning peker på svake tradisjoner for ledelse i skolen, og at det var ulik kvalitet på 

rektorenes lederutdanning. Behovet for økt profesjonalisering av ledelse i skolen ble satt i 

fokus av de sentrale myndighetene.  Utdanningsdirektoratet fulgte opp ulikhetene i 
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kompetansehevingen for rektorer med å peke på fire kompetanseområder som skal være felles 

for alle utdanningsinstitusjoner som tilbyr rektorutdanning; elevenes læringsprosesser, styring 

og administrasjon, samarbeid og organisasjonsbygging og endring (Utdanningsdirektoratet, 

2011).  Statlige myndigheter angir på denne måten tydelige forventninger til rektors 

kompetanse. 

Opplæringsloven § 3-4 setter fokus på rektors ansvar for å organisere skolen i samsvar med 

forskrifter som departementet gir blant annet om trinn og programområder, fag, mål for 

opplæringen, omfanget av opplæringen i fag, gjennomføring av opplæringen og om 

vurdering. I forskrift til opplæringsloven § 1-3 heter det at opplæringen skal være i samsvar 

med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, den generelle delen av læreplanen, prinsipper for 

opplæringen, læreplanene for fag og for fag- og timefordelingen. 

Rektors ansvar og rolle er regulert i opplæringsloven § 9-1, og slår fast at hver skole skal ha 

en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. Videre i paragrafen heter det at 

rektor skal holde seg fortrolig med den daglige skolevirksomheten og arbeide for å 

videreutvikle den. I veiledningsmateriellet knyttet til FNT fra Utdanningsdirektoratet er det 

forventet at skoleleder (rektor) har et system som ivaretar opplæringsloven med forskrifter 

(Utdanningsdirektoratet, november 2013).  

3.3.2 Teori 

Skoleleder er ansvarlig for å legge til rette for utvikling i egen skole (Aasen et al., 2008). 

Skolelederrollen er kompleks og knyttet både til ulike roller og oppgaver som 

undervisningsleder, utviklingsleder, personalleder og administrator (Ibid, 2008). Dette betyr 

at en rektor må håndtere ulike dimensjoner ved ledelse og balansere mellom administrativ og 

pedagogisk ledelse (Wadel, 1997). I denne oppgaven vil det å møte kravene i forbindelse med 

FNT i forhold til regel- og lovetterlevelse være knyttet til administrativ ledelse, mens 

pedagogisk ledelse kan handle om utvikling av arbeidet med lokale læreplaner, kriterier og 

måloppnåelse, og individuell vurdering 

Jeg har valgt å løfte fram det relasjonelle perspektivet på ledelse, med særlig vekt på kollektiv 

kunnskapsutvikling, da det å få til utvikling i en videregående skole krever samhandling med 

lærere i skolen (Fuglestad, 2007). Omgivelsene som skoleeier og Fylkesmannen kan også ha 

innvirkning på utviklingsarbeidet i skolen. 
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Sivesind (2009) sier i sin rapport, ”Juss+ped=sant. Om felles nasjonalt tilsyn i Oslo og 

Akershus 2008”, at tilsynsvirksomheten framtrer som formalisert og preget av juridiske regler 

og retningslinjer som tilsvarer normativ ledelse. Kontroll av skoleeier er den politiske 

hensikten, framfor utvikling som var hovedoppgaven for ansatte hos Fylkesmannen tidligere. 

Hun sier videre at også strategisk- og operativ ledelse er aktuelle gjennom at tilsynsarbeidet 

skaper behov for ulike samarbeidstiltak og læringsformer ved blant annet at tilsynet utfordrer 

underliggende nivåer, normer og rolleforståelse blant de ansatte i statsforvaltningen (Ibid).  

Finstad & Kvåle (2010) viser til funn i sin forskning som har hatt betydning for endringer i 

skolens ledelsesfunksjoner: Teamorganisering både internt i skolen, mellom skoler og mellom 

skolen og det overordnende nivå. Teamledelse som handler om hvem som skal lede de ulike 

teamene, som for eksempel fag-/trinn-/ avdelingsteam. Lederteam der det varierer i 

organisering på ulike skoler om teamledere blir en del av lederteamet ved skolen (Ibid, s. 5-7). 

Videre i deres forskning finner jeg betydningen av endringer i organisering internt og 

forholdet mellom skolen og overordnet nivå, der skolen og rektor har fått overført både større 

handlefrihet og ansvar fra skoleeiernivå (Ibid, s. 10). Disse endringene henger sammen med 

trender i organisasjoner og organisasjonsutvikling, som går på desentralisering av 

beslutningsmyndighet, individualisering, myndiggjøring og ansvarliggjøring av den enkelte 

medarbeider, kundeorientering og fleksibilitet (Ibid, s. 10-11) 

I arbeidet med skoleutvikling gjennom kollektiv kunnskapsutvikling kan skoleledere i 

videregående skoler stå overfor stor utfordringer (Helstad, 2011). Videregående skole preges 

av store organisasjoner, spesialisering innen fag og en byråkratisk oppbygning som 

tradisjonelt har ført til at lærere arbeider individuelt og ”balkanisert” (Ibid, s. 226). Disse 

forholdene får også konsekvenser for ledelse i videregående skoler i forhold til å stå fram som 

en modell for lærernes faglige arbeid (Ibid s. 226). En annen konsekvens for ledelse i 

videregående skole er at det oftest er avdelingsledere som har det faglige og pedagogiske 

opplæringsansvaret overfor lærerne, ikke rektor (Møller, 2011). Med kollektiv 

kunnskapsutvikling menes den kunnskapen som genereres i praksisfeltet og som fremmer 

robust skoleutvikling (Helstad, 2011, s. 227).  

Jeg mener å finne elementer av betydningen av fellesaktiviteter i Dalin (1994) sine fem 

dimensjoner i organisasjonsutvikling, og at graden av disse elementene har betydning for å 

lykkes i et utviklingsarbeid. Knut Roald (2010) mener at forholdet mellom aktørene i et 

utviklingsarbeid har betydning for hvilke handlingsrom skolen har i sitt utviklingsarbeid.  



23 

 

3.4 Oppsummering 

Norsk utdanningspolitikk påvirkes av internasjonale aktører som OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) og vil også kunne preges av ekspertnettverk som 

SICI (the Standing International Conference of Inspectorates) utvikling av felles nasjonalt 

tilsyn i Norge. 

Skoleutvikling handler blant annet om pedagogisk ledelse, der de videregående skolene selv 

skal ha handlefrihet til å velge lokale virkemidler. Gjennom den nye styringsstrategien - 

ansvarsstyring - har de videregående skolene fått desentralisert ansvar som innebærer at de 

selv skal følge opp egne resultater. Denne desentraliseringen har ført til blant annet økt 

nasjonal kontroll gjennom tilsynsordninger, som for eksempel felles nasjonalt tilsyn. FNT 

skal bestå både av veiledning og tilsyn, og har som hensikt at rektor følger regelverket knyttet 

til opplæring, og at tilsynet skaper utvikling i den enkelte skole knyttet til økt læringsutbytte 

for elevene. En kan stille spørsmål om pedagogisk ledelse nå heller mot elevstyrt ledelse 

gjennom kollektiv samhandling slik Robinson (2014) fant i sine studier eller om andre 

dimensjoner er mer dominerende. Min analyse av innsamlet materiale vil kunne gi nærmere 

svar på det. 
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4 Metode 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for hvilke design og metodiske valg jeg har tatt for å finne 

indisier til svar på min problemstilling: Hvilken rolle spiller rektors ledelsesstrategier for 

gjennomføring av nytt felles nasjonalt tilsyn i skolen, og hvordan bidrar tilsynet til utvikling 

mot felles mål? Videre vil jeg beskrive min systematiske planlegging og gjennomføring av en 

intervjuundersøkelse. «Jo bedre man forbereder intervjuet, desto høyere kvalitet får den 

kunnskapen som produseres i intervjusamspillet, og desto lettere vil etterbehandlingen av 

intervjuene være» (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 115).  Videre vil jeg gjøre rede for 

forskerrollen og etiske betraktninger med begrunnelser.  

4.1 Design 

Jeg har valgt å bruke en kvalitativ forskningsmetode fordi jeg vil undersøke om hva slags 

lederpraksis som faktisk gjør en forskjell i organisasjoner når arbeidet med tilsyn 

gjennomføres, gjennom å beskrive, forstå og fortolke skoleledere og deres læreres erfaringer 

og handlingspraksis i forbindelse med et utviklingsarbeid som ble satt i gang knyttet til 

piloteringen av FNT for 2014-2017 (Brinkmann & Tanggaard, 2012 og Postholm, 2010).  

Forskningsprosjektet handler om å planlegge og å gjennomføre en sammenliknende 

casestudie (Ringdal, 2007), av skoleledere og et utvalg lærere ved to videregående skoler, 

knyttet til det nye nasjonale tilsynsregimet om elevens utbytte av opplæringen. Dette designet 

er valgt for å finne ut hvordan rektorer ved to videregående skoler bruker Fylkesmannens 

tilsyn med tanke på utvikling i skolen på området tilpasset opplæring (Kvale & Brinkmann, 

2012). Ved å bruke flere informanter gir det også mulighet for å sammenlikne og se på 

likheter og ulikheter, og dermed styrke påliteligheten og sannheten i undersøkelsen. 

4.2 Utvalg av informanter og samtykkeerklæring 

Jeg har valgt å intervjue rektor og en gruppe lærere ved to videregående skoler i samme 

fylkeskommune. Dermed har rektorene en felles referanseramme med hensyn til 

fylkeskommunens utdanningspolitikk og planmessige styring. 

I mitt arbeid som tilsynsleder har jeg vært sammen med alle fylkesmannsembetene på 

fellessamlinger i Utdanningsdirektoratet der piloteringen av FNT ble lagt frem. Her fikk jeg 
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oversikt over hvilke embeter som hadde pilotert FNT i videregående skoler. Jeg tok kontakt 

med disse, og en tilsynsleder i et embete ga meg opplysninger om to aktuelle videregående 

skoler som hadde deltatt i piloteringen.  

Ettersom tilsynet foregikk på skolenivå, valgte jeg å intervjue de to rektorene ved de to 

anbefalte videregående skolene og en gruppe lærere fra begge skolene. Utvalget av 

informanter er tilfeldig når det gjelder kjønn, alder og erfaring fra skolesektoren. Jeg ønsket 

gjennom dette utvalget å høre deres meninger, erfaringer og tanker om ledelsens betydning 

for utviklingsarbeid i egen kontekst med utgangspunkt i pilottilsynet.  

De videregående skolene er begge kombinerte videregående skoler, men er ulike i forhold til 

studieprogram, antall elever, administrasjon og antall lærere. Jeg mener at disse ulikhetene 

kan være en mulig forklaring når jeg i oppgaven peker på ulikheter i skolens måte å møte 

arbeidet med tilsynet på. Dette kan være faktorer som er viktig å ha med seg i analysen og 

drøftingen av funn. 

Jeg startet med å melde undersøkelsen min inn til NSD- Personvernombudet for forskning, og 

har mottatt kvittering fra dem om at prosjektet gjennomføres i tråd med personopplysnings-

loven og helseregisterloven med forskrifter (vedlegg 1). I de ulike fasene av studiet har jeg 

reflektert rundt og tatt hensyn til de fire sentrale allmenne etiske retningslinjene (Kvale & 

Brikmann, 2009). Videre sendte jeg invitasjonsbrev (vedlegg 2) til de videregående skolene 

med samtykkeerklæring. Informantene ble gjennom dette brevet gjort kjent med formålet med 

undersøkelsen, at de når som helst kunne trekke seg, at all informasjon ville bli behandlet 

konfidensielt og alle kildene ville bli anonymisert. Noen dager etter at brevet ble sendt via e-

post, tok jeg telefonkontakt med rektorene. I telefonsamtalen bekreftet de at både rektorer og 

et utvalg lærere ville delta i min undersøkelse. Videre i samtalene avtalte vi tid for intervju. 

Jeg har fått skriftlig tilbakemelding fra skole B om at de vil delta i min undersøkelse, og 

muntlig tilbakemelding fra skole A.  

4.3 Intervjuet 

Jeg har valgt å bruke et kvalitativt deskriptivt forskningsintervju som metode i denne 

undersøkelsen (Kvale & Brinkmann, 2012). Jeg utarbeidet en intervjuguide ordnet etter tre 

nivåer: statlig nivå, skoleledernivå og skolenivå, og de fem forskningsspørsmålene som ble 

presentert i punkt 1.2 (Vedlegg 3). Gjennom å benytte semistrukturert intervju (Kvale & 
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Brinkmann, 2012), utarbeidet jeg en intervjuguide med noen åpne hovedspørsmål (Postholm, 

2003). Spørsmålene ble organisert, i henhold til hvert forskningsspørsmål med bakgrunn i min 

forforståelse tilegnet gjennom egen arbeidspraksis og litteraturstudier. Jeg ønsket gjennom 

denne type intervju å bidra til en samtale der informantene kunne konstruere fortellinger rundt 

tema og konteksten. Underveis i fortellingen ville jeg stille oppfølgende spørsmål der det 

måtte passe for å holde samtalen innen de områdene og temaene jeg ville ha svar på. Videre 

stilte jeg bekreftende spørsmål for å få fram at min forståelse av informantenes svar stemte 

med det de mente. Jeg ville gjennomføre intervju både med enkeltpersoner (rektor) og i 

grupper (lærere). Jeg har valgt denne metoden fordi jeg vil ha frem informantenes egne 

perspektiver, meninger og fortolkninger av temaene i undersøkelsen.  

4.3.1 Gjennomføring av intervjuene  

Jeg gjennomført alle intervjuene samme dag, da det var dette som var praktisk mulig for meg 

og informantene. Intervjuene ble gjennomført på et grupperom ved hver av de to 

videregående skolene.  

Jeg startet intervjuene med å presentere meg selv, redegjorde for undersøkelsens formål og 

studiens anonymitet og ga informasjon om at informantene når som helst i prosessen kunne 

trekke seg. Jeg informerte om at all informasjon ville bli behandlet konfidensielt: opptakene 

lagret på diktafon og oppbevart nedlåst, transkriberingene utført av meg, lagret på lokal PC og 

lokalt personlig område på intranett, og at all informasjon vil bli slettet når prosjektperioden 

er over. 

I de individuelle intervjuene med rektorene ble det i samtalen utvekslet synspunkter mellom 

oss to om temaene for undersøkelse. Det ble en profesjonell samtale mellom meg og 

informanten (Kvale & Brinkmann, 2009). Med utgangspunkt i de åpne spørsmålene fikk jeg 

informantene til å komme med lange og sammenhengende svar. Svarene fra rektorene viste at 

spørsmålene var lette å forstå, klare, åpne og korte. Jeg var bevisst på at spørsmålene ikke 

skulle innholde vanskelige akademiske og juridiske uttrykk, som kunne medføre at 

informantene misforsto dem (Ibid). Jeg erfarte at et av mine oppfølgingsspørsmål knyttet til 

skoleeier var utfordrende etisk å besvare for dem, da de ikke ønsket å strekke 

lojalitetsbegrepet. Jeg presset dem ikke til svar på dette spørsmålet, men lot dem få tid til å 

reflektere og si det de mente kunne formidles. Jeg erfarte og var meg bevisst det ulike 

maktforholdet mellom oss to i samtalen, der det var jeg som definerte tema, stilte spørsmålene 
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og hadde kontroll over samtalen (Ibid). Dette ujevne maktforholdet preget ikke samtalene, da 

jeg opplevde at begge rektorene svarte ærlig, oppriktig og troverdig. Men det er for meg som 

forsker viktig å ha dette i minne under analysen av dataene. 

Med lærerne gjennomførte jeg et gruppeintervju ved hver skole. Jeg ledet interaksjonen 

mellom informantene på en strukturert måte ved å bruke det utarbeidede intervjuskjemaet 

(Postholm, 2010). Underveis i intervjuet supplerte informantene hverandre, kom på ulike 

hendelser og kom med utdypende beskrivelser. Jeg opplevde informantenes svar som ærlige, 

oppriktige og troverdige. Ettersom jeg i denne undersøkelsen ser på rektor som 

hovedinformant, etter som fokusområdet for undersøkelsen er hvordan rektor legger til rette 

for et utviklingsarbeid knyttet til pilotering av FNT, vil jeg bruke svarene i gruppeintervju til å 

støtte min forståelse av rektorenes uttalelser (Ibid). 

 I begge typer intervjuer stilte jeg oppfølgingsspørsmål ved behov, lyttet, lot dem få tid til å 

reflektere, kom med kort respons og nikk for å signalisere at jeg forsto og at de kunne 

forsette. Jeg var meg bevisst ved ikke å bryte inn ved pauser og taushet, men lot informantene 

snakke ut (Kvale & Brinkmann, 2009). Jeg avsluttet hvert intervju med å spørre om 

informantene hadde noe mer å tilføye før vi avsluttet. Dette ga informantene en ekstra 

mulighet til å ta opp forhold som de ville understreke (Kvale & Brinkmann, 2009). Etter de 

fire intervjuene talte jeg inn på diktafon mine umiddelbare refleksjoner av intervjuene. Jeg 

tenkte at disse refleksjonene kan brukes til å underbygge mine funn i analysen. 

4.4 Transkribering  

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver transkribering som å oversette noe fra muntlig form til 

skriftlig språk. I denne fasen gjøres intervjuene klare for analyse. Intervjuene ble tatt opp på 

diktafon slik at jeg som intervjuer kunne være til stede i samtalen, konsentrere meg om 

informantene og lede samtalen dit jeg ville. Alle intervjuene ble nedskrevet så nøyaktig som 

mulig, ord for ord, også latter og sukk, men ikke kroppsspråket (Nilsen, 2012). Jeg skrev dette 

ned så nøyaktig for å sikre at viktig informasjon ikke gikk tapt. Jeg har valgt å transkribere 

selv, da det er særlig viktig for analyseprosessen å bli godt kjent med materialet så snart som 

mulig. Jeg vurderer det videre som et etisk dilemma om andre skulle transkribere, da jeg 

hadde sagt til informantene at det var jeg som skulle gjøre det. Transkriberingen ble gjort rett 
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etter opptakene. For å sikre informantenes anonymitet er transkriberingen skrevet på bokmål 

og informantene er beskrevet som RA (rektor A), 1LA (lærer) osv. 

4.5 Koding og kategorisering 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver analyse som å dele opp teksten i mindre biter eller 

elementer. Gjennom analysen vil jeg forsøke å kaste lys over og forstå informantenes 

meninger ut fra forskningsspørsmålene. I dette arbeidet vil jeg bruke hermeneutisk tilnærming 

(Nilssen, 2012) ved først å lese igjennom transkriberingen flere ganger, for så å lete etter 

begreper ut fra informantene sine fortelling og ordne begrepene i koder og kategorier 

(delene). For det andre vil jeg sette delene inn i forhold til forskningsspørsmålene for å sette 

dem mer inn i en helhet. For det tredje vil jeg tolke funnene til forskningsspørsmålene knyttet 

til teori. Gjennom dette vil jeg bevege meg i analysen og drøftingen mellom deler og helhet 

og vice verca, kalt hermeneutiske sirkel/spiral. 

Jeg tok utgangspunkt i den transkriberte teksten for hvert av intervjuene ved den enkelte 

skole, og dro ut interessante funn som var spesielle ved disse. Jeg merket funnene med ulike 

farger i teksten og skrev nøkkelord (koder) i margen, også merket med farger. Under koder 

samlet jeg kategorier ut fra funn i teksten med samme farge. I analysen brukte jeg 

systematiske analyseteknikker gjennom koding (begreper av konseptuell interesse eller 

teoretisk perspektiv) og kategorisering (beskrivende ord fra temaet/kodene), (Nilssen, 2012) 

av transkriberingen av intervjuene for å finne meningsinnholdet i utsagnene fra informantene 

som igjen bidro til en deskriptiv analyse (Postholm, 2009). Forskningsspørsmålene gir 

grunnlag for å definere temaene, da de ligger som bakteppe for formulering av intervjuguiden 

og som analysemodell (Kvale, 2009).  

4.6 Forskerrollen og etiske utfordringer  

I forskerrollen er det viktig å være seg bevisst relasjonen mellom forsker og deltakere, og at 

det som blir konstruert/rekonstruert i møte mellom forsker og de som deltar i undersøkelsen, 

er virkeligheten og kunnskapen i undersøkelsen (Nilssen, 2012).   

I kvalitativ forskning er jeg som forsker mitt eget instrument (Nilssen, 2012). Det er jeg som 

velger tema og innfallsvinkel til denne undersøkelsen. Jeg mener min undersøkelse er relevant 

da det har vært lite forskning på videregående nivå knyttet til FNT og skoleutvikling, og at jeg 
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tar utgangspunkt i piloteringen av det nye FNT for perioden 2014-2017. Jeg samler inn 

datamaterialet, konstruerer det i stor grad gjennom interaksjon med forskningsdeltakerne og 

gjennomfører analyse og tolkning av det samme materialet (Nilssen, 2012, s. 29). I denne 

undersøkelsen har jeg som kvalitativ forsker vært bevisst på at jeg har funnet noen svar, men 

ikke endelig og udiskuterbart svar på forskningsspørsmålene og problemstillingen. Jeg 

underbygger min argumentasjon for nytteverdien for undersøkelsen ut fra rektor A sitt utsagn 

i intervjuet, «Jeg synes det var fint at du tok kontakt med oss. Jeg syns det er positivt at noen 

gjør slik du gjør. Da tenker jeg ikke bare på skolen her, men hele skole-Norge. Særlig, når du 

samtidig jobber hos Fylkesmannen.» 

Egen yrkeserfaring som lærer, studieinspektør, rådgiver og spesialpedagogisk ansvarlig, 

klassestyrer i videregående skole og seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark har bidratt 

til den faglige interessen for utviklingsprosesser i kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Jeg 

har fra ulike yrkesroller erfart at vurderings- og utviklingsarbeid får liten innvirkning på 

skolens praksis ved at det ofte blir satt i gang nye prosjekter før tidligere utviklingstiltak blir 

fullført eller evaluert. Egen utdanning, særlig innen veiledningspedagogikk og nå snart master 

i utdanningsledelse, har gitt meg en faglig innsikt om teori og metoder som er aktuell å ta i 

bruk i denne undersøkelsen. Jeg mener at min kjenneskap og kunnskap om forskningsfeltet og 

forskningskompetanse er en styrke for min undersøkelse, noe som Kvale & Brinkmann 

(2009) og Hummelvoll et al. (2010) også argumenterer for. 

Jeg velger å foreta undersøkelsen i en annen fylkeskommune og andre videregående skoler 

enn jeg arbeider mot til daglig. Videre velger jeg å ta utgangspunkt i piloteringen av det nye 

felles nasjonale tilsynet som inngangsport til undersøkelsen fordi jeg ikke var med på dette 

arbeidet. Dette for å gjøre min rolle som forsker klarere for både meg selv og informantene, 

og for forskningens legitimitet og troverdighet.  Jeg mener dette minsker faren for at min 

personlige forutinntatthet griper inn og forstyrrer forskningen.  

Jeg stilte oppfølgingsspørsmål under intervjuet for å utdype eller hente ut meningen til 

forskningsdeltaker. Jeg utviklet i intervjusituasjonen god kommunikasjon mellom meg og 

deltakerne, ved at jeg skaper god kontakt ved oppstart av intervjuet, atmosfære av tillit og 

utviklet gode relasjoner i forkant av og under intervjusituasjonen. Jeg karakteriserer meg selv 

som en god lytter etter å ha hørt på de digitale opptakene av intervjuene, der jeg følger opp 

svar, er en aktiv lytter, og lar det være rom for pauser og stillhet. Samtidig stilte jeg noen 

førende spørsmål, som jeg vil ta hensyn til i analysen. 
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Jeg har i analysen og drøftingen av transkriberingen vært tolerant for ambivalens og 

flertydighet i materialet, selv om jeg som forsker har fokus på problemstillingen. Jeg er 

sensitiv i forhold til materialet som er samlet inn, ved at jeg stiller oppfølgingsspørsmål 

underveis i analysen knyttet til mine funn. 

4.7 Vurdering av forskningsopplegget  

Kvale & Brinkmann (2009) setter begrepet validering (gyldighet) inn i forskerens 

hverdagslige praksis, gjennom å se på forskning som et håndverk som en kontinuerlig 

prosess. Jeg har derfor valgt å ha en utfyllende beskrivelse av forskningsprosessen; fra valg av 

tema og begrunnelse for valg av teori sett opp mot problemstillingen og en detaljert 

beskrivelse av metodene som jeg har valgt. Gjennom dette blir min forskningsprosedyre 

gjennomsiktig og etterprøvbar, som dermed sikrer validiteten. 

Lincoln og Cuba (1985) erstatter ekstern validitet med overførbarhet (Ryen, 2002).  Jeg har et 

begrenset antall informanter i denne undersøkelsen, noe som gjør at eventuelle funn ikke kan 

få direkte overføringsverdi til andre videregående skoler (generalisering). Personer som leser 

mine beskrivelser i denne oppgaven kan trekke paralleller til egne erfaringer, og dermed er det 

sannsynlig at leseren kan overføre og tilpasse noe til sin egen kontekst (Postholm, 2010).  

Validitet har også med informantene troverdighet og selve kvaliteten på intervjuet å gjøre 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Jeg hadde i utgangspunktet utarbeidet en intervjuguide med 

åpne spørsmål, men under intervjuet stilte jeg oppfølgende- og bekreftende spørsmål for å få 

frem meningen og sannheten om det som ble sagt. I intervjuet opplevde jeg å skape tillit 

gjennom at informantene svarte utfyllende og ærlig.  

Lincoln og Cuba (1985) erstatter reliabilitet med bekreftbarhet (Ryen, 2002). Jeg har 

underveis i hele prosessen med utvikling, gjennomføring og drøfting av denne undersøkelsen 

hatt tett dialog og fått veiledning fra min veileder, noe fra forskergruppen knyttet til LEX-El- 

prosjektet og medstudenter, som styrker kvaliteten på tolkningene mine. Jeg har i 

drøftingsdelen tatt inn funn fra annen forskning, som underbygger bekreftbarheten for mine 

funn.   

 



31 

 

5 Empiri - analyse 

I dette kapittelet vil jeg presentere empirien om informantene hentet fra intervjuene. Jeg vil 

bruke informantenes utsagn til å belyse forskningsspørsmålene slik de er beskrevet i kapittel 

1, punkt 1.2. Funnene i undersøkelsen vil bli brukt til å belyse problemstillingen: Hvilken 

rolle spiller rektors ledelsesstrategier for gjennomføring av nytt felles nasjonalt tilsyn i 

skolen, og hvordan bidrar tilsynet til utvikling mot felles mål? 

Som det er beskrevet i kapittel 4, startet datainnsamlingen med individuelt intervju med 

rektorene og gruppeintervju med lærere fra de to videregående skolene. I denne delen har jeg 

valgt å bruke både en induktiv og deduktiv tilnærming for å få fram forskningsdeltakernes 

perspektiver (Nilssen, 2012). Jeg tar utgangspunkt i forskningsspørsmålene for å undersøke 

hvordan informantene opplever at tilsynet kan fungere på produktive måter ved at arbeidet er 

meningsfylt, gir ny innsikt og legger grunnlag for nye utviklingstiltak. Jeg vil til slutt gi en 

felles oppsummering der jeg vil trekke frem de funnene informantene ser som nødvendige for 

å sette i gang et utviklingsarbeid knyttet til arbeidet med tilsynsområdet. 

Jeg har strukturert denne delen ved å starte med å presentere fylkeskommunen, de 

videregående skolene og informantene. Jeg vil undersøke hvordan nasjonal styringspolitikk 

kommer frem i metoder og tema gjennom det nye felles nasjonale tilsynet. Videre vil jeg i 

dette kapittelet analysere datamaterialet med utgangspunkt i transkribering, lydopptak, 

datamatriser og eventuelt supplere med tilsynsrapporten og skolens planer. Jeg vil beskrive 

hver skole; rektor og læregruppe for seg i forhold til forskningsspørsmålene, for på den måten 

å få et bredest mulig bilde av informantenes utsagn.  Videre velger jeg å beskrive sitater for å 

underbygge mine tolkninger. I analysen vil jeg vise til lærergruppen og ikke den enkelte lærer 

ved sitater for å underbygge anonymiteten i oppgaven. 

I denne undersøkelsen er anonymisering nødvendig og jeg vil presentere de videregående 

skolene som skole A og B, rektorene som rektor A og B og lærergruppen som A og B. 

Skjematisk kan informantgruppene framstilles slik: 

 

 



32 

 

 NN fylkeskommune er demokratisk styrt gjennom direktevalg til Fylkestinget. Fylkeskommunen er politisk 

styrt gjennom Fylkestinget og de utvalgene de oppnevner. Fylkestinget er det politisk styrende organet for all 

videregående utdanning i fylket, og bestemmer utbygging og drift av skolene, budsjettrammene og 

undervisningstilbudene. Fylkesrådmannen er fylkets administrativ utøvende myndighet og har delegert 

arbeidsgivermyndighet på den enkelte skole til rektor 

Kontekst Skole A 

En landlig kombinert videregående skole med fire 

programområder. Skolen har ca 250 elever og 50 

lærere. 

Ledelsen består av rektor, ass. rektor og to 

fagledere. Teamledere har ansvar for organisering 

og faglig innhold i utdanningsprogrammene. 

Utviklingsteamet ved skolen består av den 

administrative ledergruppen og teamledere som har 

ansvaret for den langsiktige utvikling av skolen. 

Klasseteam ledes av kontaktlærer.  

Lokalt arbeid med læreplaner, elevvurdering og 

elevmedvirkning er et av fokusområdene ved skolen 

Skole B  

En bynær kombinert videregående skole med fem 

programområder. Skolen har ca. 700 elever og 150 

lærer 

Ledelsen består av rektor, ass. rektor, avdelingsledere. 

Lærere som arbeider sammen innfor samme 

utdanningsprogram og trinn, tilhører samme team med 

egen koordinator. Innen for de ulike fagene er opprettet 

faggrupper som har ansvar for faglig og pedagogisk 

utvikling 

Elevvurdering og elevmedvirkning er et fokusområde 

ved skolen  

Informant 

ledernivå 

Rektor A, (K) har vært ca 5 år ved skolen Rektor B, (K) har vært ca 8 år ved skolen 

Informant 

lærernivå 

Lærergruppe A. Består av to lærere: 

 L1A (K, underviser i fagene norsk, engelsk og 

kroppsøving) 

L2A (M, underviser i fagene matematikk og 

byggfag) 

Lærergruppe B. Består av tre lærere. 

L1B (K, underviser i fagene norsk og engelsk) 

L2B (K, underviser i fagene engelsk, norsk, 

samfunnsfag og historie) 

L3B (M, underviser i fagene realfag; matematikk, 

naturfag, fysikk og kroppsøving) 

Resultat 

av tilsyn 

Funn fra endelig tilsynsrapport: 

Skolen fikk 4 pålegg som alle handlet om å 

implementere rutiner som beskriver lovkravene 

knyttet til elevenes egenvurdering, halvårsvurdering 

uten karakter, vurdering og oppfølgingen av 

elevenes læringsutbytte, og skolens skriftlige rutiner 

for elevens individuell vurdering. 

Funn fra endelig tilsynsrapport: 

Skolen har ingen pålegg i endelig tilsynsrapport. 

Tabell 1 Beskrivelse av fylkeskommunen, videregående skoler og informantene i undersøkelsen.  

5.1 Hva ser rektor som mulige styringsmessige 

implikasjoner av det nye felles nasjonale tilsynet 

for egen skole?  

5.1.1 Nye styringsgrep fra sentralt nivå knyttet til metodene  

Metodene 
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Rektor A 

Egenvurdering: 

Kontroll, vurdering og utvelgelse av dokumentasjon på skolenivå  

Rektor A forteller at pilottilsynet for det kommende felles nasjonale tilsynet startet våren 

2013. Hun forteller videre at det startet med at et utvalg lærere knyttet til bestemte fag skulle 

fylle ut ett egenvurderingsskjema for hvert fag og legge ved aktuell dokumentasjon knyttet til 

dette. «Det var lærerne fra de to fagene som var plukket ut i tilsynet som skulle fylle ut 

egenvurderingsskjema. Hun forteller videre at det å velge ut en gruppe lærere til å fylle ut 

egenvurderingsskjema kan være et hinder for å engasjere hele kollegiet til å sette i gang et 

utviklingsarbeide i hele organisasjonen. «Jeg ønsker å få med hele organisasjonen med en 

gang, da jeg skjønte at det hadde med hele organisasjonen å gjøre». Rektor A forteller at det 

er skolen som skal kontrollere og vurdere seg selv ved å fylle ut egenvurderingsskjema, og det 

er skolen som bestemmer hvilken dokumentasjon de skal sende med for å underbygge sitt 

eget system på tilsynsområdet. 

Ståstedsanalyse på den enkelte videregående skole vs. i hele fylkeskommunen 

Rektor A utrykker at skoleeier gir føringer til alle de videregående skolene i fylket om at alle 

lærere og skoleledere skal gi tilbakemelding om eget arbeid med tilsynsområdet i FNT 2014, 

gjennom å fylle ut Utdanningsdirektoratets egenvurderingsskjema. «I vår fikk vi beskjed fra 

Utdanningsdirektøren at alle lærere skal gjennomgå egenvurderingsskjemaet. De viser til 

erfaringene fra pilotskolene.» Videre gir rektor A uttrykk for at hun vil bruke disse 

egenvurderingsskjemaene til utvikling i egen skole. «Jeg benytter meg av slike forespørsler 

for å skape utvikling i min egen skole.» Rektor A forteller at under arbeidet med 

egenvurderingsskjemaet våren 2014 opplever hun det som en ståstedsanalyse på nå-

situasjonen. Videre sier hun at det er viktig at alle lærerne svarer ærlig i skjemaet, for at det 

kan brukes til videreutvikling av skolen. (I intervjuet stilte jeg spørsmål vedrørende dette: Hva 

synes du om egenvurderingsskjemaet? Kan det brukes som en ståstedsanalyse?) «Ja. Det jeg 

er opptatt av, er at de skal svare ærlig på egenvurderingsskjemaet, det er viktig for 

utviklingen av skolen.» Det kommer ikke frem i intervjuet hvilken hensikt skoleeier har med 

at alle de videregående skolene i NN fylkeskommune skulle fylle ut egenvurderingsskjema og 

sende inn dokumentasjon til dem. Men det kan tolkes som en kontroll av skolene at skoleeier 
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vil foreta en vurdering av ståstedet ved den enkelte videregående skole, eller for at skolene 

skal sette i gang en egen prosess i forkant av eventuelt tilsyn. 

Rektor B 

Egenkontroll og utvelgelse av dokumentasjon på skolenivå  

Rektor B forteller at pilottilsynet startet våren 2013 ved at et utvalg lærere og leder skal fylle 

ut et egenvurderingsskjema. «Vi fikk presentert hva tilsynet gikk ut på og hvilke faggrupper 

som var valgt ut til å delta.» Hun gir uttrykk for at tilsyn får skolen til å sette lupen på det en 

holder på med. Hun sier videre at hun gjennomgikk alle paragrafene i opplæringsloven med 

forskrifter i et felles møte i hele kollegiet, da hun gir uttrykk for at tilsynet gjelder hele skolen. 

«Når det gjelder NN fylkeskommune, er det ikke tilsyn bare knyttet til den skolen som er valgt 

ut, men at skolen er en representant for skoleeier.» Rektor B forteller at det er et utvalg fag 

som er plukket ut til å delta i tilsynet, og hun velger at nettverket i hvert av fagene fyller ut 

skjemaet. «Det er en anledning til at alle setter lyset på det som er tilsynstema, og ikke bare 

de utvalgte gruppen.». Videre forteller hun at ledergruppen fyller ut egenvurderingsskjema 

sammen. Hun sier videre at skolen er en representant for NN fylkeskommune, slik at hun ser 

det som et tilsyn for hele fylkeskommunen.  

Ståstedsanalyse på den enkelte videregående skole vs. i hele fylkeskommunen 

Rektor B forteller at skoleeier har gitt beskjed om at alle videregående skolene ved ledelsen 

og alle lærere skal fylle ut egenvurderingsskjema i løpet av våren 2014 og ta i bruk 

veiledningsmateriellet fra Utdanningsdirektoratet. «Og nå har fylkeskommunen sendt ut til 

alle skolene hvordan man jobber med disse problemstillingene, med hjelp av veilederen og 

egenvurderingsskjema fra Utdanningsdirektoratet som en rettesnor. Alle skolene skal svare 

på egenvurderingsskjemaet i disse dager.» Videre forteller Rektor B at hun er opptatt av 

resultatene etter at alle de videregående skolene har fylt ut egenvurderingsskjema, og om det 

finnes forskjeller mellom skolene og de skolene som har vært med i piloteringen av tilsynet. 

«Det skal bli interessant å høre resultatet, om det er store forskjeller på skolene, 

sammenliknet med oss som allerede har hatt tilsyn.» Det kommer ikke frem i intervjuet 

hvilken hensikt skoleeier har med at alle de videregående skolene i NN fylkeskommune 

skulle fylle ut egenvurderingsskjema og sende inn dokumentasjon til dem. Men det kan tolkes 

som en kontroll av skolene, at skoleeier vil foreta en vurdering av ståstedet ved den enkelte 
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videregående skole, eller for at skolene skal sette i gang en egen prosess i forkant av eventuelt 

tilsyn. 

Foreløpig- og endelig tilsynsrapport 

Lukking av pålegg i foreløpig- vs. endelig tilsynsrapport 

Rektor A 

Rektor A forteller at foreløpig tilsynsrapport fra Fylkesmannen kom rett før skoleslutt, og at 

sluttmøtet i regi av Fylkesmannen kom rett etter skoleslutt. Rektor sier at dette var et uheldig 

tidspunkt, da alle lærer hadde tatt ferie og ikke fikk bli med på gjennomgangen av foreløpig 

tilsynsrapport. «Foreløpig tilsynsrapport kom sent, først rett før skoleslutt. Og etter skoleslutt 

hadde vi et møte med Fylkesmannen for å gå igjennom rapporten.» Videre forteller hun at 

hun i sommerferien laget et prosedyrehefte med utgangspunkt i tilsynstema, der hun la 

opplæringsloven, forskrifter og veilederen for spesialundervisning utarbeidet av 

Utdanningsdirektoratet til grunn for dette arbeidet. «Rapporten sier at vi skal lukke avvikene 

rett etter skolestart, så vil det si at revidering av prosedyrene måtte skje på sommeren. Det 

gjorde jeg gjennom å lage et hefte basert på forskrifter, lovverk og veilederen i 

spesialundervisning utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.» Hun forteller videre at hun sendte 

dette prosedyreheftet til Fylkesmannen innen fristen i foreløpig tilsynsrapport. «Jeg sendte inn 

heftet til Fylkesmannen.» Videre forteller hun at prosessen i hele kollegiet startet ved oppstart 

av skoleåret 2013/2014. «Da lærerne kom tilbake etter sommerferien - det var da vi startet 

prosessen.» Rektor A forteller at hun brukte foreløpig rapport som utgangspunkt for å lukke 

påleggene. Endelig tilsynsrapport ble ikke tema i intervjuet. 

Statlig- vs. lokal styring 

Rektor A er opptatt av at statlig tilsyn direkte på skolenivå, skaper stor avstand mellom 

skoleeiernivå og skolen i arbeidet med å utarbeide rutiner knyttet til arbeidet med lokale 

læreplaner og individuell vurdering. «Skoleeier har ikke vært i kontakt med skolen etter at 

tilsynet ble varslet.» 
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Rektor B 

Lukking av pålegg i foreløpig- vs. endelig tilsynsrapport 

Rektor B forteller at tidspunktet for tilsynet, særlig tidspunktet for å lukke pålegg knyttet til 

foreløpig rapport, var kort.  Videre gir hun uttrykk for at tilsynet ble lite hensiktsmessig da 

foreløpig rapport kom etter skoleårets slutt, og da hadde alle pedagogene tatt sommerferien. 

«Det synes jeg var det dårligste med tilsynet, tidspunktet for tilsynet. Vi fikk det i mars, være 

ferdig i mai og skulle få svar i juni fra FM. Da vi fikk svar fra FM, var alle pedagogene 

borte.» Hun forteller videre at det ble ledelsen som fikk arbeidet med å utarbeide en prosedyre 

for å imøtekomme kravet om å lukke påleggene i foreløpig rapport. «Da var det bare ledelsen 

igjen på jobb, som skulle ha dette klart innen tidlig høst.» Rektor B forteller at det var 

foreløpig tilsynsrapport som var utgangspunkt for lukking av pålegg. Endelig tilsynsrapport 

var ikke tema i intervjuet. 

Statlig- vs. lokal styring 

Rektor B forteller at det har ikke vært «oppfølging fra skoleeier» underveis og i etterkant av 

tilsynet, og skoleeier ikke har gitt noen føringer til skolen knyttet til tilsynet. Hun forteller 

videre at tilsynet har vært et skoletilsyn på hennes skole, og ikke som en representant for alle 

de videregående skolene som fylkeskommunens tilsyn.  «Vi har i liten grad fått oppfølging 

underveis, og heller ikke i ettertid. Vi har opplevd det som et tilsyn på skolen som 

organisasjon.» Rektor B er opptatt av at tilsynet skaper stor avstand mellom skoleeiernivå og 

den enkelte skole som er med i det statlige tilsynet. 

Veiledning: 

Rektor A 

Veiledning i forkant av tilsyn vs. veiledning i etterkant av tilsyn 

Rektor A forteller at hun ikke fikk veiledning fra Fylkesmannen i forkant og etter at tilsynet 

ble varslet. Hun forteller videre at det var en dialogbasert tilbakemelding i sluttmøtet der 

Fylkesmannen la frem resultatet i foreløpig rapport. «…var det en dialogbasert 

tilbakemelding da de kom på sluttmøtet, og gikk igjennom foreløpig tilsynsrapport.» Hun 

forteller at hun ikke fikk svar på sine spørsmål om hva og hvordan hun bør jobbe med å 
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utarbeide en prosedyre for tilsynstema som tilfredsstiller regelverket.  «Men når jeg prøvde å 

spørre om hva skal vi gjøre, måtte jeg finn ut det selv.»  

Rektor A er opptatt av at det er nødvendig å få veiledning i forkant av tilsyn ikke bare for 

skoleeier- og skoleledernivå, men også på lærernivå. Rektor A beskriver at våren 2014 hadde 

Fylkesmannen en veiledningssamling for skoleledere i fylkeskommunen knyttet til det nye 

FNT 2014-2017.«Men så hadde Fylkesmannen presentasjon på skoleledersamlingen. Denne 

presentasjonens synes jeg var veldig god. Det var to stykker av dem, som spilte på lag. Det 

var en meget god samling.» Rektor A forteller at denne veiledningssamlingen var meget bra, 

og at hun skulle ønske at også hennes lærere kunne få en tilsvarende veiledning. «Jeg tenkte 

at her skulle jeg hatt med hele personalet, for dette var så bra.» Hun forteller videre at hun 

ikke har fått veiledning i forkant av pilottilsynet, men at de som blir valgt ut til felles nasjonalt 

tilsyn vil få det. «Men vi har ikke fått noen veiledning på forhånd nå, men det blir sikkert det 

nå da.» 

Forventninger til skoleeier 

Rektor A medgir at hennes forventninger til skoleeier var at de burde tatt kontakt med skolen 

etter varsel om tilsyn for å gi støtte i deres arbeid. «Jeg hadde forventet at min leder hadde 

tatt kontakt med meg. Hvordan går det? Trenger du veiledning? Nei ingenting.» Videre sier 

informanten at hun ikke har hatt samarbeid med skoleeier i arbeidet med tilsynet. I 

forbindelse med dette forholdet stilte jeg et ledende spørsmål i intervjuet. (Tror du at det kan 

være noe med tilsynsformen, da skoleeier på en måte bare er en mellommann som 

videresender tilsynet til skolen?) «Ja, da er det kanskje lagt opp slik at vi ikke kan forvente 

veiledning eller interesse fra skoleeier.» Rektor trekker frem at hun opplever at skoleeier ikke 

kjenner godt nok til regelverket og hva det krever av skriftlige rutiner fra skolen i starten av 

arbeidet med tilsynet «Men må du alt dette da?»  

Veiledningsmateriell grunnskolenivå vs. videregående nivå 

Rektor A uttrykker at det virker som om det er større fokus på grunnskolen enn videregående 

skole i utvikling av verktøy på Utdanningsdirektoratets hjemmeside. «… 

Egenvurderingsskjema for elever, men de gjaldt barneskolen. Det virker på meg som om det 

jobbes mye mer mot grunnskolen enn videregående.» Rektor A er opptatt av at 

veiledningsmateriell må være utarbeidet for det skolenivået som den enkelte arbeider på, og 
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ser ikke overføringsverdien av hjelpemidler fra grunnskole-/ungdomsskolenivå til 

videregående nivå. Dette er utsagn jeg ikke vil drøfte i denne oppgaven, men velger å ta det 

med da erfaringene tilsier at det er få utviklet for videregående skolenivå, eller at 

myndighetene bidrar til andre måter til tettere samarbeid hvor kunnskap og erfaringer 

overføres fra ett skolenivå til et annet. 

Rektor B 

Veiledning i forkant av tilsyn vs. veiledning i etterkant av tilsyn 

Rektor B forteller at samarbeidet med Fylkesmannen har vært godt ved at hun har fått svar på 

konkrete spørsmål og det har vært en dialog. «Det har vært et meget godt forhold. Jeg har 

vært fornøyd med dem jeg har vært i kontakt med. Det har vært en god tone og gitt konkrete 

tilbakemeldinger. Det har vært en god dialog.» 

Rektor B forteller videre at hun ikke brukte Fylkesmannen til å legge frem foreløpig 

tilsynsrapport for hele kollegiet, for at det var unaturlig i hennes opplegg for lukking av 

pålegg i foreløpig tilsynsrapport. «Det har vært unaturlig synes jeg.»  I tilknytning til dette 

funnet innledet jeg med et ledende spørsmål, som kan ha påvirket Rektor B sitt svar. Jeg tar 

det med da rektors svar kan gi indisier på hvordan hun ville arbeidet med å lukke tilsynet i 

egen kontekst. Hun sier videre at Fylkesmannen kunne vært brukt for å legge frem resultatene 

i foreløpig rapport for hele kollegiet i et fellesmøte. «Det vi kunne brukt dem til, var kanskje 

at Fylkesmannen kom og la fram resultatet i fellesmøte.»  

Erfaringsdeling: 

Rektor A: 

Lærende møte gjennom dialog og refleksjon 

Rektor A forteller om et konstruktivt og lærende møte mellom de to rektorene som har 

gjennomført pilottilsynet og skoleeier (kontaktperson for tilsynet). Hun forteller at kontakt-

personen i fylkeskommunen møtte meget godt forberedt, og at det ga rom for gode 

refleksjoner mellom partene i møtet. «Det var et møte om hva som var oppdraget vårt på 

skoleledersamlingen… Han var meget godt forberedt til dette møtet. Og det som skjedde var 

at jeg fikk ryddet så i hodet mitt. Det var så godt, forløsende at én utenfra hadde forberedt seg 

så godt, og som vi kunne snakke med.» Videre gir hun uttrykk for at det ikke er sikkert at 
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resultatet av møtet hadde blitt like godt tidligere i prosessen med arbeidet med tilsynet. «Om 

det hadde blitt samme suksess om vi hadde hatt dette møtet tidligere, det vet jeg ikke.» Rektor 

A gir uttrykk for at skoleeier kan være og er en viktig samhandlingspartner når han setter seg 

inn i tema og blir en konstruktiv drøftingspartner.  

Rektor A forteller om at hun i et tidligere fellesmøte med skoleeier og alle rektorene i 

fylkeskommunen m.fl. la frem hvordan hun hadde jobbet med å utvikle et internt 

kontrollsystem på tilsynsområdet for å oppfylle lov og forskrifter. «Jeg har vært på 

skoleledersamling på NN sted for å fortelle om mitt system for å ivareta lov og forskrifter.» 

Rektor A er opptatt av at erfaringsdelingen er nødvendig for at kunnskap kan overføres til alle 

rektorene i fylket. Dette funnet bygger jeg på en konklusjon fra meg. (Du ble på en måte pilot 

i eget fylke). ”Ja, ja. Jeg er opptatt av utvikling.” Hun er videre opptatt av at det var skoleeier 

som tok initiativ til denne erfaringsspredningen. «Jeg ble forspurt av skoleeier om jeg ville 

legge mine erfaringer frem i et rektormøte.»  

Rektor A gir uttrykk for at gjennom sluttmøtet opplevde hun en god dialog med 

Fylkesmannen. «Det var en dialogbasert tilbakemelding da de kom på sluttmøtet, og gikk 

igjennom foreløpig tilsynsrapport.» 

Rektor B: 

Erfaringsdeling gjennom dialog og refleksjon 

Rektor B reflekter over om rektorenes fremlegg av erfaringer fra pilottilsynet har satt i gang 

en prosess ved alle de videregående skolene i fylket, og om egenvurderingen alle skolene skal 

gjennomføre, kan vise forskjeller på pilotskolene som deltok i tilsynet og de andre. «Mange 

skoler har etter september, da vi la frem våre erfaringer, startet dette arbeidet eller frisket det 

opp.» 

Lærende møte gjennom dialog og refleksjon 

Rektor B forteller at samarbeidet med skoleeier var produktivt da de delte sine erfaringer med 

de andre rektorene. «…annet enn ved videreformidling av svarene og at vi har delt våre 

erfaringer på rektormøtet og i skoleledersamlingen som jeg fortalte om i sted.» 
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5.1.2 Nye styringsgrep fra sentralt nivå knyttet til tema 

Tema  

Tilsynstema vs. fokusområde på skolenivå 

Rektor A: 

Rektor A forteller at tema for tilsynet er meget aktuelt, og hun vil sette i gang en prosess 

gjennom et utviklingsarbeid i skolen. Dette arbeidet blir prioritert både gjennom å sette av tid, 

fellestid, fagteamtid, planleggingsdager, tema i medarbeidersamtaler og at det skal være 

satsningsområdet over år, beskrevet under punkt 5.1, 5.2 og 5.3. og i utsagnet «Tema var midt 

i kjernevirksomheten i arbeidet skolen var i, det var kjent.» Hun beskriver at tema er elevenes 

utbytte av opplæringen knyttet til arbeidet med lokale læreplaner; læringsmål, 

vurderingskriterier, elevenes egenvurdering og underveisvurdering og sluttvurdering. «Jeg 

syns læringsmål er nøkkelen i dette her fordi at det er snakk om at eleven skal evaluere seg 

selv, kjennetegn på måloppnåelse – læringsmål – det er en helhet. Når det gjelder 

underveisvurdering, så er tema halvårsvurdering i fag, elevens egenvurdering og elevens 

utbytte av opplæringen som er knyttet til det.»  

 

Utvikle system rundt tilsynstema 

Rektor A beskriver at et annet tema i tilsynet er at hun som skolens leder skal utvikle et 

system på skolenivå som ivaretar regelverket knyttet til tilsynstema. «Når det gjelder det 

tredje temaet i tilsynet, var det skolens system for å sikre at kravene i lov og forskrift 

opprettholdes.» Videre trekker hun frem det store lokale handlingsrommet i arbeidet med 

tilsynsområdet, som gjør at skolen og lærerne må lage et innhold i de lokale læreplanene. 

«Det handler om det store lokale handlingsrommet, som gjør at skolen og læreren må lage et 

innhold.» 

 

Rektor B 

Tilsynstema vs. fokusområde på skolenivå 

Rektor B forteller at tilsynstema samsvarer med ett av skolens fokusområder. «..vi har hatt et 

fokusområde som heter vurdering for læring. Så det gikk rett inn i det fokusområdet – til og 

med et av underpunktene i fokusområdet – egenvurdering og feedback.»  Videre forteller hun 

at hun opplever at tilsynet puffet dem videre i arbeidet med «vurdering for læring» ved at de 
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kom i gang med arbeidet rundt konkretisering av læringsmålene og tilbakemeldingen til 

elevene. Hun forteller videre at det er særlig viktig at tilsynstema samsvarer med skolens egne 

fokusområder. «Jeg syns det faktisk er veldig viktig at tilsynet må kobles til det en holder på 

med, ellers blir det veldig mye i tillegg til det en holder på med. Det var flaks at tema var om 

noe vi allerede hadde satt i gang.» 

5.2 Hvilke ledelsesstrategier tar rektor i bruk for 

gjennomføring innholdet av felles nasjonalt tilsyn i 

egen skole? 

Ledelsens kompetanse om skolens verdier, strukturer, relasjoner, strategier (Dalin, 1994), 

styrke og svakheter kan bidra til at arbeidet med tilsynet tilpasses i forhold til dette, og 

dermed oppleves som relevant for deltakerne (Fullan, 2014). Jeg velger i denne delen å ordne 

funnene etter de fem hoveddimensjonene til Dalin (1994). Jeg vil under hver hoveddimensjon 

trekke inn annen relevant litteratur nevnt i kapitel 2 for å finne meningene i funnene. Videre 

vil jeg tolke og kategorisere funnene knyttet til begreper i den valgte teorien i denne 

oppgaven. Jeg vil under det andre forskningsspørsmålet også trekke inn lærergruppens 

perspektiver for å underbygge rektorenes utsagn der de har gitt uttalelser. 

5.2.1 Verdier som strategi for kvalitetsutvikling – skole A 

I denne oppgaven er verdiene blant annet knyttet til menneskesyn, skolekultur, lojalitet i 

kollegiet til bruk av valgte prosedyrer og maler, og mål (Dalin, 1994, Irgens 2007, Robinson, 

2014, og Helstad, 2014). 

Rektor A: 

Å etablere mål og forventninger som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor A har i prosedyreheftet utviklet mål for arbeidet med lokale læreplaner og individuell 

vurdering og ansvarliggjøring av forventninger hun har til kollegiet. Hun er opptatt av å sette i 

gang en prosess for å ta i bruk den nye rutinen, få kollegiet til å utarbeide felles mal for lokale 

læreplaner, og at det enkelte fagteam utarbeider lokale læreplaner i tråd med lokale og 

sentrale føringer. Rektor A forteller at hun i fellesmøter høsten 2013 fulgte opp temaer i 

prosedyreheftet og foreløpig tilsynsrapport, der hun for eksempel forklarte og illustrerte 
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hvordan hun tenkte om utviklingen fra lokale læringsmål frem til oppnådde kompetansemål i 

LK06, og som gir en inngangsport til drøfting i kollegiet. Rektor A er opptatt av å få med hele 

kollegiet i prosessen og har innført ”stopp-opp” for å ivareta dette. Jeg fortolker at rektor A er 

opptatt av at skolens system skal innfri forventninger og krav om regelverksetterlevelse. 

Videre fortolker jeg at rektor A er opptatt av at målene for utviklingsarbeidet kan 

videreutvikles eller forstås som tydelige i hele kollegiet, og dermed kan være et verktøy for 

styring av utviklingsarbeidet med lokale læreplaner og individuell vurdering.  

Rektor A har satt seg noen personlige mål knyttet til videreutvikling i skolen knyttet til 

tilsynstema. Hun setter gjennomførte medarbeidersamtaler i et videre perspektiv, ved at hun 

planlegger å følge dem opp med skolevandring neste skoleår. Rektor A gir her signaler om at 

hun vil arbeide med samme tema over år, og med ulike metoder. «Jeg jobber for at vi skal bli 

best på dette området… Neste skoleår tenker jeg nå, at jeg skal gjennomføre skolevandring, 

som en oppfølging av de samtalene jeg har hatt med hver enkelt lærer.»  

Å kjenne til utfordringer vs. produktiv skolekultur som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor A opplever det som utfordrende at det er kulturelle ulikheter i kollegiet som kan 

hemme arbeidet med å utarbeide felles maler for arbeidet med lokale læreplaner med 

læringsmål, kriterier for måloppnåelse, vurderingskriterier, elevenes egenvurdering, og til 

elevundersøkelsen. «Elevundersøkelsen viser at elvene ikke får veiledning eller ikke kjenner 

til målene, da har vi ikke jobbet godt nok. Da blir dem sinte, og svarer hva svarer elevene da 

– bare gjetter dem eller hva?» En annen utfordring rektor A beskriver er lærernes atferd og 

oppførsel i fellesmøter, og ansvarsfraskrivelse for utvikling i fellesskapet. «Hva kommer 

lærerne med på fellesmøte – hva har de med seg? Noen har med PC og sitter på 

VG/Dagbladet.» En tredje utfordring som rektor A forteller om, er forholdet mellom nye og 

eldre lærer i arbeidet med å utvikle målbare læringsmål. «Nye lærere kjører på med 

læringsmål og vurderingskriterier. Lærer som har jobbet i mange år, de forholder seg til 

kompetansemålene – men de blir så generelle.»  

Rektor A ser også utfordringer mellom lærere som arbeider med programfag på yrkesfaglige 

studieprogram og fellesfaglærer i studieretningsfag. «Det er viktig å jakte på gode løsninger. 

Dette kan være kulturelt betinget, da det yrkesfaglærer utarbeider – svarer fellesfaglærerne 

nei, dette passer ikke for oss. Jeg merker kulturelle fenomen, som kommer til overflaten 

gjennom dette arbeidet her.» Rektor A gir uttrykk for at hun bruker som strategi å trekke frem 
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gode og positive løsninger i kollegiet i fellesmøter, dette for å skape refleksjon og drøfting i 

kollegiet. Hun gir uttrykk for at hun har stort tro på at positiv feedback vil gi endring i hele 

kollegiet i fremtiden. 

Informasjonsmøte vs. lærende møte som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor A forteller at hun har sett en positiv utvikling i kollegiet etter at utviklingsprosjektet 

knyttet til arbeidet med elevenes læringsutbytte ble satt i gang. De fleste viser nå engasjement 

og interesse for temaet ved at de tar med seg for eksempel egenvurderingsskjema, som rektor 

har varslet om til fellesmøter. «I går merket jeg at alle var så konsentrerte, da har det skjedd 

noe her. I går lurte jeg på om de hadde med seg egenvurderingsskjema. De fleste hadde det, 

noen hadde heller ikke det. Det gir jeg tilbakemelding på. Det er fint. Det er jo dette vi skal 

arbeide med nå ikke sant?» Rektor A opplever et mer engasjert og aktivt kollegium etter at 

fellesmøtene fikk et annet innhold - ikke bare informasjon. Retor A forteller om en annen 

forberedelse til møtet der alle lærerne må for eksempel ta med egenvurderingsskjema, og at de 

i fellesskap drøfter innholdet og får en felles forståelse av det. Rektor A forteller at hun løfter 

positive endringer i fellesmøter, og formidler det i kollegiet. Rektor A forteller at gjennom 

kompetanseheving knyttet til temaet kollegial samhandling, kanskje også kan være en annen 

årsak til endring i kollegiet knyttet til ”tilstedeværelse” i fellesmøter. «…hadde et 

personalseminar med ekstern foreleser om skoleutvikling.»  

Lærergruppe A: 

Lærergruppe A forteller at de støtter rektor A sitt syn på de kulturelle ulikheter knyttet til 

læreplanene i fellesfag og programfag på studieforberedende og yrkesfaglig programområde. 

Videre gir lærergruppe A uttrykk for at de støtter rektor A når hun slår igjennom i diskusjonen 

på hva malen for lokale læreplaner skal innholde. «Men i går ble det bestemt at alle 

skjemaene skulle inneholde dette, vi har ennå ikke landet på hvordan vi skal utforme disse 

skjemaene.» Lærergruppe A forteller at det nå snakkes om malene ikke bare i formelle møter, 

men også i gangene, ved kopirommet. Lærergruppe A opplever at arbeidet skaper 

engasjement og interesse i hele kollegiet. «Jeg tror og vi snakker sammen i gangen og på 

kontorene at vi kanskje skal ha ett eget for norsk og engelsk som er tilpasset de fagene. 

Kanskje også for historie og samfunnsfag.» Lærergruppe A forteller at de ikke har felles 

forståelse for hverandres læreplaner på tvers av studieretninger og fag. «Og ikke snakk om 

programfagene – at dere har enda mer konkrete kompetansemål vil jeg tru?» 
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5.2.2 Strukturer som strategi for utviklingsarbeid - skole A 

I denne oppgaven relateres strukturer til for eksempel beslutningsmyndighet, ansvar, 

organisering av skolen, møtearenaer, planer, rutiner og prosedyrer. (Dalin, 1994, Robinson, 

2014 og Helstad, 2014). 

Rektor A: 

Felles rutiner som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor A viser til «Prosedyreheftet» (ikke oppgitt i referanselisten grunnet anonymitet) for å 

understreke betydning av å ha et system på dette området, med skriftlige rutiner som skal 

følges av hele det pedagogiske personalet, at arbeidet må være kollektivt forankret og sikre at 

elevene opplever opplæringen som forutsigbar og helhetlig. «Prosedyreheftet» referer også til 

beslutningsstrukturer, som blant annet går på hvem gjør hva på leder- og lærernivå. 

Organisering i team som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor A forteller at skolen er organisert i ulike team: «pedagogisk utviklingsteam» 

(skoleledelsen + teamkoordinatorer), og fire fagteam (organisert etter fagseksjoner) ledet av 

teamkoordinatorene. «Teamkoordinatorene, leder sine egne team (4 team).» Rektor A 

beskriver her en skole basert på teamorganisering, noe som ikke er uvanlig i videregående 

skoler, og som referer til beslutningskultur. Min fortolkning av teamorganisering er at denne 

organiseringen kan skape utfordringer knyttet til skoleutvikling, ved at kollegiet har kontakt 

og utveksler erfaringer mer innad i fagteam enn i felleskap, kalt «balkaniserte» grupper.  

Møtearena som strategi for utvikling 

Rektor A forteller at skolen har ulike møtearenaer både i fellesskapet, på teamene og 

individuelt. «Fellesmøter (planleggingsdager, personalsamling og fast samarbeidstid), 

teammøter, pedagogisk utviklingsteam og medarbeidersamtaler.” Informanten beskriver her 

ulike møteplasser som kan skape et handlingsrom i skolen som kan føre til mer kollektivt 

samhandling. 

Prioritering av tid som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor A gir uttrykk for at hun prioriterer tid til utviklingsarbeidet, både på 

planleggingsdager, i fellestid og teamtid. «Jeg har laget en implementeringsliste, der det 



45 

 

synliggjøres tid for arbeidet med tilsynsområdet.» Informanten forteller videre at hun har 

planer om at utviklingsarbeidet skal gå over år for å fremme kompetanseutvikling.  

Lærergruppe A 

Lærergruppe A forteller at rektor har utarbeidet prosedyrehefte som var «..tema på 

planleggingsdagen etter ferien», at skolen er organisert i fagteam, at der er opprettet ulike 

møtearenaer ”teammøter, fellesmøter og planleggingsdager”. Videre forteller de at skolen har 

fire fagkoordinatorer. ”.. jeg er fagkoordinator… og jeg har vært.» Rektor har gjennomført 

medarbeidersamtale der mye av tiden hadde tilsynsområdet som tema. «I 

medarbeidersamtaler ble halvparten av tiden brukt til tilsynsområde:: Hva har du gjort? Vis 

meg, også får vi gjennomgå det, De tar dette arbeidet på alvor i skolens ledelse.» 

Informantene forteller videre at skolen har en egen læringsplattform hvor læreplaner og 

vurderinger blant annet blir lagt inn «..så det som ligger nytt nå i ITs learning er generelle 

vurderingskriterier.» 

5.2.3 Relasjoner som strategi for kvalitetsutvikling - skole A 

I denne oppgaven er relasjoner knyttet til de menneskelige forholdene i skolen, slik disse blir 

uttrykt i den uformelle organisasjonen som samarbeid, forpliktelser, konflikter, makt, 

motivering, tillit og støtte (Dalin 1994, Roald, 2010, Robinson, 2014 og Helstad, 2014). 

Rektor A: 

Ansvar og myndighet som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor A sier hun har tatt ansvar og leder utviklingsarbeidet med tilsynsområdet fra da skolen 

mottok foreløpig rapport og sluttmøtet med Fylkesmannen. Informanten forteller videre at 

hun er bevisst det ansvar hun har for at skolen følger lover og forskrifter.» I loven står det 

sikrer rektor at lærerne i sine planer opplyses om mål i fagene.»  Rektor A beskriver videre at 

det er hun som har myndighet og ansvar for at elevene skal få den opplæring de har krav på 

for best mulig faglig utvikling. Videre forteller informanten at i ulike møter tar hun opp både 

negative og positive forhold rundt arbeidet med tilsynsområdet. Hun understreker 

betydningen av at alle har et ansvar for elevenes læring. Jeg fortolker «alle har et ansvar» slik 

at Rektor A sammen med hele det pedagogiske personalet skal utvikle skolen i samme 

retning, gjennom samhandling og kollektiv kunnskapsutvikling. Rektor A forteller at et 
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utviklingsarbeid og endringsarbeid tar tid, og at det er viktig å bygge relasjoner i kollegiet. 

«Det er klart at skal vi få til kvalitativt godt utbytte av utviklingsarbeidet, må man være 

utholdende og tålmodig, men samtid være klar på at faktisk at hver og en er forpliktet til 

dette, det er ikke bare å lese det.»  

Informasjons- vs. lærende møter som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor A er opptatt av å legge til rette for lærende møter i skolen, der alle deltakerne møter 

forberedt for å skape engasjement, interesse og refleksjon i kollegiet etter at arbeidet med 

tilsynsområdet startet. Materialet beskriver to situasjoner som belyser dette: «Jeg sendte ut 

prosedyre på e-post til hele det pedagogiske personalet i forkant av planleggingsdagen… I 

går i fellesmøtet merket jeg at alle var så konsentrert, da har det skjedd noe her, de fleste 

hadde med seg spørsmålene (egenvurderingsskjema).» Andre funn i denne oppgaven viser at 

lærerpersonalet har opplevd fellesmøter som lite interessante ved at de har holdt på med sine 

personlige saker i disse møtene. Dette kan tolkes dit at fellesmøter tidligere var mer preget av 

generell informasjon, mens de i dag skaper kollektiv kunnskapsutvikling. 

Samhandling vs. balkanisering som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor A beskriver skolens kulturelle ulikheter og hvilken betydning det kan ha for utvikling 

av tilsynsområdene i organisasjonen. Informanten har i intervjuet fortalt at skolen er 

organisert i team, og dette kan være et forhold som forsterker ulikhetene i kulturen i 

lærerpersonalet i skolen. Rektor A gir uttrykk for at det er i teamene det kollegiale 

samarbeidet med refleksjon og samhandling har foregått, og kan ha medført at det kan ha 

dannet seg «balkaniserte grupper» i organisasjonen. «Det kan være kulturelt betinget, da det 

er yrkesfagslærere utarbeider – svarer fellesfaglærerne nei, dette passer ikke for oss. Jeg 

merker det kulturelle fenomen, som kommer til overflaten gjennom dette arbeidet her.» Rektor 

A forteller at hun ønsker å prøve ut tverrfaglig grupper for å styrke samhandlingen gjennom å 

utveksle erfaringer og kompetanse i kollegiet. Hun gir uttrykk for at skolen ikke har vært 

moden for denne type samhandling. «Det har vi ikke gjort nei, det har vi ikke vært moden for 

heller. Vi hadde noe av det på personalseminaret, der Irgens tok opp tema kollektivt 

samarbeid, men da var ikke dette arbeidet satt i gang.» Rektor A forteller at skolen har hatt 

kompetanseheving om kollegialt samarbeid i et personalseminar, som også kan være 

bakgrunn for at organisering og innhold i fellesmøter har endret seg.  
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Lærergruppe A: 

Lærergruppe A gir uttrykk for at det er lagt til rette for god kommunikasjon i teamene, i 

fellesmøter og i medarbeidersamtaler. «i medarbeidersamtaler ble halvparten av tiden brukt 

til tilsynsområde…, spesifikt på: Hva har du gjort? Vis meg, og så får vi gjennomgå det.» 

5.2.4 Strategier for kvalitetsutvikling - skole A 

Rektor A 

I denne oppgaven refererer strategier til måter rektor leder skolen på, til mekanismer og 

metoder for utvikling av skolen (Dalin, 1994). Det kan være måter skoleleder velger for å 

introdusere og forankre tilsynsarbeidet i kollegiet til å skape balanse mellom skolens verdier, 

strukturer, relasjoner og til omgivelsene for å skape en produktiv tilnærming for 

skoleutvikling.  

Rektor A: 

Pedagogisk ledelse som strategi for utvikling 

Rektor A gir uttrykk for at hun vil sette fokus på pedagogisk ledelse i arbeidet med felles 

nasjonalt tilsyn. «…vi har brukt liten tid på pedagogisk utviklingsarbeid.» Hun forteller at så 

langt som leder har hun vært mer opptatt av administrativ ledelse, enn av pedagogisk ledelse 

grunnet blant annet en stor og langvarig byggeprosesser ved skolen. Hun forteller at FNT ble 

en inngangsport til denne endringen.  

Prosessarbeid som strategi for utvikling 

Rektor A gir uttrykk for at hun ønsker å sette i gang en utviklingsprosess i hele kollegiet, men 

at dette ble vanskelig grunnet tidsfristen for innsending ev egenvurderingsskjema med 

dokumentasjon i perioden fra varsel om tilsynet kom og til innsending av 

egenvurderingsskjema med dokumentasjon. Hun forteller at hun våren 2013 introduserte 

tilsynet for teamene knyttet til de utvalgte fagene i et eget fellesmøte med dem. «Det var 

lærerne fra de to fagene som var plukket ut i tilsynet, som skulle fylle ut 

egenvurderingsskjema...» Hun forteller videre at møtet bar preg av informasjon knyttet til 

spørsmålene om hvem som skal fylle ut egenvurderingsskjema, og hvilke dokumentasjon som 

skal ligge ved. Rektor A forteller at prosessen med tilsynsområdet ble satt i gang ved starten 
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av skoleåret 2013/2014. Jeg fortolker rektor A ut fra funn i empirien har tatt et strategisk valg 

for hvordan hun vil lede utviklingsprosjektet gjennom pedagogisk ledelse, prioritering av tid 

og menneskelige ressurser, utarbeidet et system for arbeidet gjennom prosedyreheftet, og 

gjennom omlegging av møtestrukturen lagt opp til kollegial kunnskapsutvikling. 

Å utvikle profesjonell kapital i kollegiet som strategi for utvikling 

Rektor A gir uttrykk for at hun gjennom sin ledelse vil bygge profesjonell kapital i kollegiet 

gjennom å sette i gang en utviklingsprosess med utgangspunkt i piloteringen av FNT. Hun er 

opptatt av å utvikle human kapital gjennom å gi lærerne kompetanseheving både fra eksterne 

og interne aktører, for eksempel knyttet til lover og forskrifter knyttet til tilsynsområdet, og 

forholdet mellom læreplanmål og kompetansemål. For det andre er hun opptatt av å bygge 

sosial kapital i kollegiet gjennom kollektivt samarbeid i for eksempel fellesmøter gjennom 

lærende møter. For det tredje er hun opptatt av å bygge beslutningskapital i egen skole ved for 

eksempel å trekke frem en god lokal læreplan utarbeidet av en eller flere i kollegiet, og bruke 

det som grunnlag for diskusjon og refleksjon i fellesskap. «Jeg ønsket å få med hele 

organisasjonen med en gang, da jeg skjønte at dette hadde med hele organisasjonen å gjøre.»  

Informasjonsmøte vs. lærende møte som strategi for oppstart av tilsynet 

Rektor A forteller at hun planla et felles informasjonsmøte for hele kollegiet på første 

planleggingsdag etter sommerferien. Rektor A er opptatt av at hele kollegiet skal utvikle 

kunnskap om lovverket og de nye utarbeidede rutinene rundt tilsynsområdet knyttet til i 

fellesskap, for videre arbeid med lokale læreplaner og individuell vurdering. Tema for dette 

møtet var informasjon om FNT. Hun forteller videre at hun inviterte en ekstern ekspertise, 

Fylkemannen, for å legge frem foreløpig rapport i hele kollegiet. «I uke 33 inviterte jeg 

Fylkesmannen for å gjennomgå rapporten i kollegiet, tenkte at det var positivt at 

Fylkesmannen kom. Vi hadde en hel dag der Fylkesmannen presenterte rapporten, og jeg gikk 

gjennom heftet. Da sa jeg at det er nå vi starter prosessen.» Rektor A forteller videre at hele 

kollegiet fikk informasjon om tilsynstema, regelverket i opplæringsloven med forskrifter og 

hvilke pålegg skolen hadde fått da Fylkesmannen gjennomgikk foreløpig tilsynsrapport. 

Rektor A gir uttrykk for at å få Fylkemannen til å legge frem foreløpig tilsynsrapport i 

kollegiet, ga henne som rektor legalitet til å introdusere FNT som utgangspunkt for et 

utviklingsarbeid i skolen knyttet til utarbeidelse av lokale læreplaner, med kompetansemål fra 

LK06, operasjonaliserte lokale læremål, kjennetegn på måloppnåelse, vurderingskriterier og 
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elevenes egenvurdering. I analysen knyttet til forskningsspørsmål 1 forteller både lærergruppe 

A og rektor A at tilsynstema var midt i kjernevirksomheten av skolens arbeid, og gir rektor A 

det legitime grunnlaget for utviklingsarbeidet. Videre forteller hun at hun gjennomgikk 

prosedyreheftet for tilsynsområdet, som var sendt hele kollegiet i forkant av møtet.  I dette 

ligger det at rektor A har forventninger om at kollegiet har lest dette i forkant av møtet. 

Informanten forteller videre at hun ville engasjere kollegiet på slutten av dagen, der de kunne 

komme med innspill på prosedyreheftet, og at de selv skulle starte arbeidet med å utvikle 

utkast til felles mal for lokale læreplaner. «..derfor hadde jeg ingen maler, jeg synes 

personalet måtte prøve ut ting selv, prøve ut fra prosedyren.» I tilknytning til denne 

planleggingsdagen utviklet hun også en sjekkliste som viste hva det skulle arbeides med ut 

over året. «sjekkliste/sjekkpunkt som det skal jobbes med utover skoleåret.» Dette var 

bakgrunn for påleggene i endelig tilsynsrapport som gikk på at rutinene ikke var 

implementert. Rektor A forteller videre at gjennom denne dagen opparbeidet hun tillit i 

kollegiet for sin strategi om å sette i gang et utviklingsarbeid i skolen. «Dette var starten på 

prosessen med utviklingsarbeidet knyttet til tilsynsområdet ved skolen.»   

Rektor som rollemodell som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor A forteller at hun er opptatt av å sikre at alle er med og omtrent på samme ståsted i 

utviklingsarbeidet, kalt «stopp opp». Hun gjennomfører disse «stopp opp» i fellesmøter ved å 

gjennomføre for eksempel en «Kahoot» - nettbasert spørreskjema der svarene kommer opp 

med en gang, datavandring der hun sjekket alle læreplanene som ligger på deres 

læringsplattform, som følges opp i medarbeidersamtaler. «Stopp opp – som vi kaller det – for 

å sikre at alle er med, og vi har hatt veiledning og oppfølging av nye lærere.» Rektor A 

forteller at hun har utarbeidet en ny mal for medarbeidersamtalen der utviklingsarbeidet 

knyttet til tilsynet tar halve møtetiden. «Jeg har laget ny mal for medarbeidersamtalen.»  

Videre forteller hun at hun gjennomfører medarbeidersamtale med alle lærerne. Rektor A 

forteller at i medarbeidersamtalen er tema status for arbeidet med lokale læreplaner, 

progresjon i arbeidet med lokale læreplaner og tilpasset opplæring, elevenes læringsutbytte 

knyttet til vurdering av tilpasset opplæring og evt. behov for spesialundervisning, og hvordan 

lærer gjennomfører underveisvurdering i fag knyttet til vurdering av og for læring.  

«Hvordan ligger du an med oppdraget med å utarbeide lokale læreplaner 

(periodeplaner)? Hvilke tanker har du om progresjon for læreplanarbeidet og 

tilpasset opplæring? Hva tenker du om tilpasset opplæringe innenfor ordinær 
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opplæring og innenfor særskilt tilpasset opplæring? Hvordan gir du framover- og 

tilbakemelding?» 

Informanten forteller om ulike metoder hun bruker for å belyse, forklare og sikre felles 

forståelse for fokusområder i utviklingsarbeidet. «digital vandring – der jeg sjekker de lokale 

læreplanene, skolevandringer – har jeg tenkt å starte med fra neste skoleår, følge med på 

forskning – formidle dette til kollegiet.» Rektor A kan anses å være en rollemodell for 

kollegiet. Dette synliggjøres gjennom metodene hun bruker for å sikre at hele kollegiet har 

den kompetansen som er nødvendig for å delta i drøftinger i fellesskap og for eget arbeid. 

Videre på den måten hun gjennomfører medarbeidersamtaler på. Metoder som lærere fint kan 

bruke i relasjon og samhandling med elevene. 

Prioritere tid som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor A forteller at hun har ryddet tid for dette arbeidet, og at hun er klar over for å få en 

varig løsning for arbeidet med tilsynsområdet kreves det fokus, trøkk og tid. Hun har ryddet 

tid til dette arbeidet i de ulike møtearenaene skolen har. Tidligere sitater underbygger dette 

funnet. 

Lærergruppe A: 

Lærergruppe A underbygger Rektor A sitt synspunkt knyttet til introduksjon av FNT ved at 

rektor introduserte tilsynet først til de to gruppene som skulle delta i tilsynet, og at de skulle 

fylle ut egenvurderingsskjema og finne frem aktuell dokumentasjon. Deretter ble det 

introdusert for hele kollegiet i fellesmøte. «..vi snakket om på teamet mitt – vi følte at vi 

gjorde alt rett, men vi hadde ikke dokumentasjon på det vi har gjort. Og det er det vi har 

jobbet med nå… Gjennom et fellesmøte.» Informantene trekker frem at det er satt i gang en 

prosess gjennom et utviklingsarbeid. Hele kollegiet er involvert. «..at alle fag og alle på 

skolen deltar.» 

Lærergruppe A underbygger betydning av human-, sosial og beslutningskompetanse med sine 

fortelleringer. Lærergruppe A forteller at rektor informerte i et fellesmøte om at de var valgt 

ut til tilsynet, og at hun ville sette i gang en prosess i hele kollegiet rundt tilsynsområdet. I 

introduksjonen ble alle informert om lovkrav og prosedyren rektor hadde utarbeidet.  

Lærergruppe A gir uttrykk for at informasjonen var meget nyttig, og at de fikk ny kunnskap 

om opplæringsloven med forskrifter og kravene som stilles til skolen både på rektor- og 
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lærernivå. De forteller videre at rektor A har inkludert hele kollegiet i arbeidet. Videre 

forteller de at rektor har opparbeidet legitimitet og tillit i kollegiet gjennom sitt store arbeid og 

engasjement i dette arbeidet. «Hun har dratt med alle fag på skolen, alle er inkludert i 

omstillingen som skal foregå, så tror nok at alle inklusive meg selv har fått aha-opplevelser 

om hvordan det bør gjøres og kravet i loven.» 

Lærergrupper A trekker frem at de har fått et handlingsrom til å utvikle lokale læreplaner. De 

har blitt enige om hovedmomenter som skal være i dem, men at det er gitt rom for ulikheter i 

struktur. «Handlingsrom til å forme periodeplan selv. – laget eget system for læreplanmål, 

nummeret dem i periodeplan ut fra en årsplan. Lojal mot innholdet, vurdering nytt i nye 

læreplaner, vurderingskriterier, og at målene er synliggjort i læreplanen.» 

Lærergruppe A trekker frem at rektor har lagt et ansvar på hver enkelt lærer til å utarbeide 

lokale læreplaner, og at det er lagt til rette for dette arbeidet gjennom hele året.. «Arbeidet lagt 

på den enkelte lærer framover, ja årstimer som egentlig har vært konstruktive for oss over 

tid.» 

Lærergruppe A informer om at rektor har lagt opp en strategi for kommunikasjon og dialog 

med sine ansatte. Hun stiller strenge krav til at vi utarbeider lokale læreplaner som er 

forståelig for elevene.  

«Rektor stiller krav til og informerer om periodeplanen. Vi er nødt til å ha planer. Nå 

tenker vi på hva som er til det beste for elevene – det vi skal presentere, må være 

forståelig for elevene. Informasjon på fellesmøtet i går, om hva som må være med i 

egenvurderingsskjemaet. Nå er det ikke skjemaet alt dette dreier seg om, men det som 

vi har drøftet om, felles mal for periodeplaner eller ikke.» 

5.2.5 Verdier som strategi for kvalitetsutvikling - skole B 

I denne oppgaven er verdiene blant annet knyttet til menneskesyn, skolekultur, lojalitet i 

kollegiet til bruk av valgte prosedyrer og maler, og mål (Dalin, 1994, Irgens, 2007, Robinson, 

2014, og Helstad, 2014). 

Rektor B: 

Å utarbeide mål som strategi for kvalitetsvurdering 
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Skolen har i skolens informasjonshefte utarbeidet mål for underveisvurdering og 

elevsamtaler, og i skolens pedagogisk plattform er det beskrevet mål for lokale læreplaner. 

Rektor B omtaler ikke målene i intervjuet. 

5.2.6 Strukturer som strategi for utvikling - skole B 

I denne oppgaven kjennetegnes strukturer med for eksempel beslutningsmyndighet, ansvar 

organisering av skolen, møtearenaer, planer, rutiner og prosedyrer. (Dalin, 1994, Rodinson, 

2014 og Helstad, 2014). 

Rektor B: 

Organisering av ulike møtearenaer som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor B forteller at skolen har ulike arenaer for møter der kollegial kompetanseheving anses 

som viktig. «Vi har et fellesmøte per måned. Et møte i måneden som vi kaller 

kompetanseheving, og de møtene har i høst vært brukt til erfaringsutveksling, hvordan vi gir 

tilbakemelding, hvordan elevene får tilbakemelding; for å holde alle orientert, men også på 

team.» Informanten beskriver her ulike møteplasser som kan skape et handlingsrom i skolen 

som kan føre til mer kollektivt samhandling. 

Organisering i nettverk som strategi for kvalitetsutvikling 

Rektor B forteller at de har organisert skolen i ulike nettverk knytte til fag, 

«..realfagnettverket og norsknettverket og NN skole har vi organisert etter fellesfagene og på 

studieforberedende har vi eget nettverk.» Videre forteller rektor at skolen har ei ledergruppe 

«..ledergruppen fylte ut egenvurderingsskjema. Det var ledergruppa og ass. rektor som hadde 

ansvaret for å dokumentere det vi måtte dokumentere.  Det er assisterende rektor som har 

hatt ansvaret for tilsynet ved skolen.» Rektor B beskriver her en skole basert på 

nettverksorganisering, som ikke er uvanlig i videregående skoler, og som refererer til 

beslutningskulturer. Min fortolkning av nettverksorganisering er at denne organiseringen kan 

skape utfordringer knyttet til skoleutvikling, ved at kollegiet har kontakt og utveksler 

erfaringer mer innad i fagteam enn i felleskap, kalt «balkaniserte» grupper.  

Delegering av ansvar og maktfordelig som strategi for kvalitetsutvikling 
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Rektor B forteller at det er fagledere som har ansvaret for å påse at alle lærere utarbeider 

lokale læreplaner og at de legges ut på læringsplattformen. Videre forteller hun at skolen har 

gitt føringer for hva disse planene skal inneholde. «..skolen som sa at planene skulle ligge ute 

på It’s learning. Det ble tydeliggjort at i disse planene skulle det være vurderingssituasjoner, 

bl.a. med egenvurdering, og det skulle være vurderingskriterier og mål, læreplanmål som 

skulle være bearbeidet.» Videre forteller hun at fagleder gjennomfører medarbeidersamtaler 

«medarbeidersamtalene i november og desember.» Jeg fortolker rektor B at hun har en 

distribuert ledelsesstrategi for å skape utvikling i skolen. 

Felles plan og rydding av tid til kvalitetsutvikling 

Informanten forteller at skolen har laget en plan for hvordan tilsynet skulle lukkes og 

implementeres i kollegiet, og at all felles tid på høsten skulle brukes til dette arbeidet.  «laget 

en plan for hvordan dette skal implementeres. Hvor vi har brukt all fellestid i begynnelsen av 

høsten til dette arbeidet.» Jeg fortolker rektor B sin strategi for arbeidet med tilsynet er å 

lukke påleggene i foreløpig tilsynsrapport så raskt som mulig. Jeg tolker at hun bruker en 

administrativ tilnærming til dette arbeidet.  

Relasjoner som strategi for utvikling - skole B 

I denne oppgaven er relasjoner knyttet til de menneskelige forholdene i skolen, slik disse blir 

uttrykt i den uformelle organisasjonen som samarbeid, forpliktelser, konflikter, makt, 

motivering, tillit og støtte (Dalin 1994, Roald, 2010, Robinson, 2014 og Helstad, 2014). 

5.2.7 Strategier for kvalitetsutvikling - skole B 

I denne oppgaven referer strategier til måter rektor leder skolen på, til mekanismer og metoder 

for utvikling av skolen (Dalin, 1994). Det kan være måter skoleleder velger for å introdusere 

og forankre tilsynsarbeidet i kollegiet til å skape balanse mellom skolens verdier, strukturer, 

relasjoner og til omgivelsene for å skape en produktiv tilnærming for skoleutvikling.  

Rektor B: 

Administrativt perspektiv på ledelse for å lukke påleggene i foreløpig rapport  

Rektor B forteller at hun vil sette et administrativt fokus på arbeidet med å lukke påleggene i 

foreløpig tilsynsrapport. Rektor B gir uttrykk for at hun ikke har vært opptatt av å sette i gang 
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en prosess i skolen knyttet til tilsynsarbeidet, men at hun har hatt fokus på å rette påleggene i 

foreløpig rapport innen fristen. «Det ble avbrudd i sommer, så vi måtte ta beslutninger selv – 

blant annet planen for implementering. Og når skolen starter om høsten, er vi ikke der, da er 

det elevene, oppstart av skolen og slikt.» Rektor B har gjennom sin organisering og 

strukturerer beskrevet at hun som leder har lite kontakt med kollegiet, og at ansvaret både 

knyttet til personal og pedagogisk utviklingsarbeid er distribuert til fagledere. 

Felles informasjonsmøte som strategi for oppstart av tilsynet 

Rektor B introduserte tilsynet i første fellesmøte med hele kollegiet etter at skolen mottok 

varsel om pilottilsynet. I dette møtet ble det gitt en presentasjon av tema for tilsynet, hva 

tilsynet gikk ut på, hvilke faggrupper som var valgt ut og en gjennomgang av regelverket 

knyttet til tilsynet.  Rektor B gir uttrykk for at det for henne er viktig å gi informasjon om 

tilsynet til hele kollegiet samlet. «Det var sånn at her på skolen har vi et fellesmøte per 

måned. Da vi fikk papirene om tilsynet i mars 2013, presenterte jeg det i april.» Jeg fortolker 

at møtene bærer preg av informasjon og ikke kollektiv kompetanseutvikling som kan hemme 

utvikling i skolen. 

Distribuert lederansvar som strategi for utvikling 

Rektor B forteller at hun delegerte arbeidet med tilsynet til assisterende (ass.) rektor. «Det var 

ass. rektor som hadde ansvaret for å ta tak i tilsynet og følge det opp.» Det var ass. rektor som 

valgte ut de lærerne som skulle delta på tilsynet, og det var disse lærerne som fikk ansvaret 

for å fylle ut egenvurderingsskjema og legge ved aktuell dokumentasjon. «Når det gjelder 

lærerne, plukket vi jo ut de fra de to nettverkene knyttet til fagene som var plukket ut i 

tilsynet.» I forkant hadde ledergruppen bestemt hvilke dokumentasjon som måtte legges ved. I 

forhold til ledelsen var det ledergruppen som sammen fylte ut egenvurderingsskjema og 

valgte ut aktuell dokumentasjon. Rektor B forteller videre at det var ass. rektor som fikk 

ansvaret for å samle inn all dokumentasjon og videresende dette til Fylkesmannen. «I 

ledergruppen gjorde vi det sammen. Det var ledergruppa og ass. rektor som hadde ansvaret 

for å dokumentere det vi måtte dokumentere.» Jeg fortolker at rektor B gjennom sin ass. 

rektor har en instrumentell strategi for arbeidet med tilsynet. 
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Lærergruppe B: 

Lærergruppe B forteller at det var på et fellesmøte at tilsynet ble introdusert for dem. Deretter 

ble det sendt en e-post til de lærerne som skulle delta i tilsynet, med ei liste over 

dokumentasjon rektor forventet å få inn. Egenvurderingsskjema ble fylt ut av oss lærerne som 

deltok i tilsynet for hvert fag. «..det var opp på et fellesmøte. Det var hver og en av oss, som 

var plukket ut i tilsynet, som skulle levere inn dokumentasjonen. Vi leverte et felles 

egenvurderingsskjema knyttet til hvert fag, fra hver lærergruppe.» 

Lærergruppe B forteller at skolens ledelse har hatt som strategi å lukke avvikene innen fristen 

for tilbakemelding på foreløpig rapport. «Det var stort fokus på at avvik skulle lukkes, men 

ikke om å gjøre å lukke på en hensiktsmessig måte, eller best mulig måte.» Informantene 

forteller at det ikke har vært en prosess, at det har vært satt av liten tid til arbeidet, og at de 

ikke har fått arbeidet godt nok med de lokale læreplanen sett i forhold til de reviderte LK06 

læreplanene i LK06. «Det var ikke i fokus på hva som var til det beste for elevene. En ting var 

veldig frustrerende, at vi hadde fått nye læreplaner i alle fag, og det var ikke satt av tid at vi 

kunne bli kjent med dem, før tilsynet skulle lukkes.» 

5.2.8 Omgivelsenes betydning for samhandling og handlingsrom 

Omgivelsene er i denne oppgaven knyttet til de skolen har hatt kontakt med knyttet til 

arbeidet med tilsynet og om samhandlingen mellom dem; skoleeier, de andre rektorene i 

fylket og Fylkesmannen (Dalin, 1994, Helstad, 2014, Roald, 2010 og 2012). 

Rektor A forteller om et planleggingsmøte mellom skoleeier og de to rektorene som var med i 

tilsynet i forkant av en rektorsamling i hele Fylkeskommunen. Hun gir uttrykk for at dette 

møtet skapte god samhandling mellom alle parter da alle var godt forberedt og ga rom for 

refleksjon og drøfting. Dette funnet er beskrevet nærmere under erfaringsspredning knyttet til 

det første forskningsspørsmålet. 

Både rektor A og rektor B forteller om det felles rektormøtet der begge la frem sine erfaringer 

med tilsynet og sine systemer rundt tilsynsområdet. De gir begge uttrykk for at det å formidle 

sin kunnskap til de andre fremmer læring og utvikling hos de andre og seg selv. Dette funnet 

er beskrevet nærmere under erfaringsspredning knyttet til første forskningsspørsmål. 



56 

 

Rektor A forteller at sluttmøtet i regi av Fylkesmannen bar preg av dialog, men at hun ikke 

fikk svar på sine spørsmål i dette møtet. Dette funnet er beskrevet nærmere under 

erfaringsspredning knyttet til første forskningsspørsmål. 

5.3 Kritikk av egen forskning 

En mulig svakhet med min undersøkelse er at intervjuene ble gjennomført ca. ett år etter at 

informantene hadde arbeidet med egenvurderingsskjema, slik at de kan ha glemt en god del 

av hva de hadde gjort og hvordan. Dette kan medføre feilinformasjon, som igjen kan svekke 

troverdigheten i undersøkelsen. Likevel opplevde jeg at svarene i intervjuene virket 

troverdige, noe som kan styrke sannheten i denne undersøkelsen. 

I denne undersøkelsen har jeg valgt to teoretiske perspektiver Dalin (1994) og (Roald, 2010 

og 2012) som hovedperspektiver. I teoridelen og drøftingen har jeg trukket inn andre 

teoretiske perspektiver for å underbygge Dalin (1994) sine fem dimensjoner. Gjennom studiet 

har vi blitt oppfordret til å velge ut noen få teoretiske perspektiver som skal brukes til å drøfte 

funn i analysen av materialet. Dette kan være en mulig svakhet med min oppgave. Jeg 

opplever at det ble en berikelse for min oppgave.  

Jeg har valgt både å se på statlig styring gjennom nytt felles nasjonalt tilsyn og rektors rolle 

og valg av ledelsesstrategier i arbeidet med å lukke påleggene. Gjennom studiet har vi blitt 

oppfordret til å undersøke én ting skikkelig i stede for å «se litt på alt». Dette kan være en 

mulig svakhet ved min masteroppgave. Jeg har opplevd at undersøkelsesopplegget og 

problemstillingen har vært slik at den har latt seg gjennomføre innen normert tid. 
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6 Drøfting 

Problemstillingen i denne undersøkelsen etterspør «Hvilken rolle spiller rektors 

ledelsesstrategier for gjennomføring av nytt felles nasjonalt tilsyn i skolen, og hvordan bidrar 

tilsynet til utvikling mot felles mål?» Ut fra dette ble det stilt to forskningsspørsmål: 

1. Hva ser rektor som mulige styringsmessige implikasjoner av det nye felles nasjonale 

tilsynet i egen skole? 

2. Hvilke lederstrategier tar rektor i bruk for gjennomføring av innholdet av felles 

nasjonalt tilsyn i egen skole?  

I kapittel 5 er det empiriske materialet organisert slik at man får frem informantenes 

beskrivelser som er vesentlige knyttet til de to forskningsspørsmålene. I kapittel 3 har jeg 

beskrevet hvordan statlige myndigheter styrer utviklingsarbeidet i skolen i form av lover og 

kontrolltiltak gjennom tilsyn, og hvordan disse forholdene kan påvirke det lokale 

handlingsrommet, som igjen muliggjør rektors lederstrategier. I tillegg har jeg beskrevet 

aktuell forskning som omhandler skoleutvikling generelt og tilsynsområdet spesielt, som 

danner utgangspunkt for drøfting av første forskningsspørsmål. I kapittel 2 har jeg beskrevet 

teorier om skoleutvikling koblet til Dalin (1994) sine fem hoveddimensjoner, som han ser 

som sentrale i skolen, og underbygget dem med nyere teoretiske perspektiver hvor verdier er 

sett i forhold til Robinson (2014), Hargreaves & Fullan (2014), Irgens (2007), Helstad (2014) 

og Welstad (2011), relasjoner er sett i forhold til Dalin (2010), Robinson (2014) og Helstad 

(2014). Videre er strukturer sett i forhold til Robinson (2014) og Helstad (2014), strategier 

sett i forhold til Robinson (2014), Roald (2010) og Helstad (2014) og omgivelsene sett i 

forhold til Møller & Ottesen (2011) og Helstad (2014).  

6.1 Hva ser rektor som mulige styringsmessige 

implikasjoner av det nye felles nasjonale tilsynet 

for egen skole?  

6.1.1 Veiledning i forkant vs. i etterkant av tilsyn 
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I kapittel 3 har jeg vist til flere meldinger fra Stortinget som beskriver at veiledning og tilsyn 

skal knyttes opp mot kvalitetsutvikling for å forbedre elevens læring og resultater. I Meld. St. 

20 (2012-2013) signaliserer myndighetene en endring av tilsynsvirksomheten ved å styrke 

koblingen mellom veiledning og tilsyn, ved blant annet å forlenge tiden og forsterke tilsyns- 

og veiledningsinnsatsen knyttet til det samme tilsyns tema. I dette kapittel har jeg også 

beskrevet det nye FNT 2014-2017. 

Analysen av det empiriske materialet viser at rektorene ikke har fått veiledning i forkant av 

det piloterte tilsynet. Av materialet kan vi se at de to rektorene opplever veiledning fra 

Fylkesmannen ulikt. For det første viser materialet at rektor A ikke fikk svar på sine spørsmål 

knyttet til pålegg i foreløpig rapport i Fylkesmannens sluttmøte. I følge 

Utdanningsdirektoratets (oktober 2013, s. 74) «Metodehåndbok for tilsyn», som er 

Fylkesmannens håndbok, er det beskrevet at sluttmøtet ikke er et riktig sted for å diskutere 

mulige løsninger for hvordan fylkeskommunen og skolene skal rette lovbruddene. For det 

andre viser empiren at rektor B fikk svar på alle sine spørsmål ved henvendelse til 

Fylkesmannen. I «Metodehåndboken» er det beskrevet at Fylkesmannen kan gi veiledning i 

etterkant av sluttmøte eller etter avtale med skoleeier eller skoleleder. Materialet indikerer at 

statens strategi om at veiledning og tilsyn skal gjennomføres adskilt, følges opp av 

Fylkesmannen.  

Videre i analysen av materialet dokumenteres det at begge rektorene våren 2014 deltok på 

Fylkesmannens veiledningssamling knyttet til det nye FNT (2014-2017).  Begge rektorene 

opplevde denne samlingen som meget god og nyttig. Materialet underbygger at 

veiledningssamlingen var rettet mot skoleeier og rektorer, men det også ut til at samlingen 

kan være aktuell for lærerne.  

Analysen gir også indikasjoner på at det vil bli gjennomført veiledningssamlinger i forkant av 

FNT i fremtiden, og at Utdanningsdirektoratet har utarbeidet verktøy for dette arbeidet. I 

forbindelse med FNT 2014-2017 har Utdanningsdirektoratet planlagt ulike 

veiledningsaktiviteter rettet mot skoleeier og skoleledere.  Mine funn tyder på at 

fylkesmennene gjennomførte våren 2014 veiledning for målgruppen skoleeiere og skoleledere 

med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets utarbeidede verktøy. Jeg ser også at 

Utdanningsdirketoratets strategi om veiledning er gjennomført som planlagt. Analysen av 

materialet dokumenterer at alt veiledningsmateriell er tilgjengelig for alle.  
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6.1.2 Kontroll, vurdering og valg av dokumentasjon på skolenivå vs. 

regionalt nivå 

I kapittel 3 beskrives hensikten med egenvurderingsskjema for skoleledere og lærere; at det 

skal være et verktøy for informasjon om regelverket, til vurdering av egen regeletterlevelse og 

for å sette i gang endringstiltak om det er nødvendig, både for skoleeier og skolen. I «Metode 

for tilsyn – en håndbok i metode for tilsyn etter barnehageloven og opplæringsloven» 

(Utdanningsdirektoratet, oktober 2013) beskrives det at Fylkesmannen skal innhente 

informasjon på en mest ressurseffektiv måte. Videre beskrives det at egenvurderingsskjema er 

et alternativ eller supplement til redegjørelser eller intervju (Ibid, s.52). 

Analysen av det empiriske materialet viser at skoleeier har tatt i bruk egenvurderingsskjema i 

alle de videregående skolene i fylket, som er et av verktøyene Utdanningsdirektoratet har 

utarbeidet knyttet til FNT 2014-2017. Det empiriske materialet dokumenterer at både lærer og 

rektorer fylte ut egenvurderingsskjema våren 2014, og sendte det til fylkeskommunen. I følge 

«Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017» gir Utdanningsdirektoratet føringer 

ned på skolenivå som gjelder rektors og lærernes plikter til å følge regelverket og forskrifter, 

og hvordan det kan gjøres, noe de ikke tidligere har gjort knyttet til FNT. «Håndboken» 

avviker i den forstand fra tidligere retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet knyttet til 

tilsynsoppgavene, der det er beskrevet at; «…skal tilsynet bidra til å øke kommunens evne til å 

tolke og etterleve regelverket uten direkte påvirkning fra oss…» (Utdanningsdirektoratet, 

oktober 2013).  

I veiledningsmateriellet dokumenteres det at FNT 2014-2017 rettes mot rektors ansvar for å 

ivareta opplæringsloven med forskrifter og forvaltningsloven for å innfri elevenes rettigheter i 

lov og forskrifter. «Veiledningsmateriell» gir eksempler på kompetansemål fra LK06 og 

hvordan de kan omformes i læringsmål som fremmer det aktuelle kompetansemålet. Videre 

beskriver veiledningsmateriellet lærers ansvar for å innfri opplæringsloven med forskrifter, og 

om plikten skolen har til jevnlig å vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging og 

gjennomføring av opplæringen bidrar til at elevene når målene i den generelle delen av 

læreplanen og de enkelte læreplanene for fag. Dette veiledningsmateriellet dokumenterer at de 

juridiske kravene er beskrevet, men viser ikke til for eksempel de pedagogiske verktøyene 

utarbeidet av Utdanningsdirektoratet knyttet til satsningene ”Vurdering for læring” og ”Bedre 

læringsmiljø”, noe som gir indikasjoner på at veiledningsmaterialet er bygget opp etter 

juridiske prinsipper. 



60 

 

Min analyse av empirien støtter opp om de funn Sivesind (2011) beskriver i sin rapport 

”Juss+ped=sant” om statlig styring og forholdet til faglig skjønn, hvor det skrives at tilsynet 

i Norge konkluderer med den juridiske koden lovlig/ulovlig, og at juridisk kompetanse er 

sentral, men ikke tilstrekkelig for å utføre et felles nasjonalt tilsyn i skolen. Hun mener at 

juridisk og pedagogisk kompetanse er nødvendige fagfelt som virker side om side, som 

komplementære kompetanseområder. Annen forskning viser at FNT gjennomføres på 

skoleeiernivå og i skolene, har i hovedsak omhandlet kravet om skriftlige systemer i 

opplæringsloven § 13-10 (Aasen et al., 2012). Også min undersøkelse viser at det er skolen 

som har fått ansvaret for å kontrollere, vurdere og dokumentere skolens system på 

tilsynsområdet, som bekrefter det Hall (2013) antyder, at fremtidige tilsyn baseres på 

selvrapportering og egenvurdering. 

Analyse av materiale dokumenter at rektor A opplever at tilsynet kan hemme utvikling i 

skolen, når bare en gruppe lærere blir valgt ut til å delta i tilsynet. Lærergruppe A gir uttrykk 

for at egenvurderingsskjema gjorde dem godt forberedt til intervjusituasjonen. Intervju med 

rektor B viser indikasjoner på at tilsynet kan anses å være et skoletilsyn, da skoleeier bare 

oversendt varselbrevet og ikke engasjerte seg i tilsynet før etter at foreløpig tilsynsrapport og 

arbeidet på skolen var gjennomført.  I ”Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-

2017” beskrives det at selv om tilsynet er rettet mot skolen, er det skoleeier som har det 

overordnende ansvaret for å ha et forsvarlig system for å oppfylle opplæringsloven med 

forskrifter. Analyse av det empiriske materialet viser at skoleeier ikke har vært en aktiv part i 

tilsynet, men det antydes at skoleeiers rolle har vært en ”videresender” av varselbrev om 

tilsynet til skolene. Materialet gir indikasjoner på at det nye tilsynsregimet oppleves mer som 

et skoletilsyn enn et tilsyn i hele fylkeskommunen, og at statlige myndigheter gjennom det 

nye felles FNT nå styrer skolene direkte, når skoleeiernivå ikke blir en involvert part i 

tilsynet.  

6.1.3 Foreløpig tilsynsrapport vs. endelig tilsynsrapport 

 «Håndboken» viser at i forbindelse med FNT (2014-2017) ble det innført en tretrinnsprosess 

i tilsynet etter en konsekvens av kravene i ”forvaltningsloven § 16 om forhåndsvarsel og 

kommuneloven § 60 d om at kommunen skal få mulighet til å uttale seg før det gis pålegg” 

(Utdanningsdirektoratet, oktober 2013, s. 69-70). Foreløpig tilsynsrapport anses som et 

foreløpig varsel på enkeltvedtak, og at kommunen skal få mulighet til å uttale seg. Endelig 
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tilsynsrapport handler om at før Fylkesmannen gir kommunen et pålegg om retting, skal 

kommunen få rimelig tid og frist til å rette forholdet (Ibid, s. 70). Det siste trinnet, vedtak om 

pålegg om retting, utarbeides etter at Fylkesmannen har vurdert og konkludert med at pålegg i 

endelig tilsynsrapport ikke er lukket (Ibid, s. 82) 

Det empiriske materialet dokumenterer at begge skolene har tatt utgangspunkt i foreløpig 

rapport for å lukke påleggene som ble varslet. Materialet viser at rektorene synes de fikk kort 

tid til å lukke påleggene ut fra den fristen Fylkesmannen hadde satt i foreløpig rapport. 

«Håndboken» vise at foreløpig rapport er et forhåndsvarsel på eventuelle pålegg, og at 

kommunen eller i denne undersøkelsen skolene kan komme med en kommentar til innholdet i 

rapporten innen en gitt frist (Ibid, s. 73). «Håndboken» understreker at hensikten med 

foreløpig rapport er å gi kommunen og skolene mulighet til å bli kjent med Fylkesmannens 

vurderinger og resultater. Videre viser «håndboken» at etter loven skal kommunen/skolene få 

rimelig tid til å komme med tilbakemelding, normalt to uker. Det er ikke meningen at denne 

fristen skal være romslig nok til at kommunen/skolene kan gjennomføre retting av de varslede 

påleggene (Ibid, s. 74).  

Videre viser «håndboken» at det er først etter at endelig tilsynsrapport er sendt, at 

kommunen/skolene får rimelig frist til å lukke påleggene, normalt tre uker til tre måneder 

(Ibid, s. 76). Analyse av det empiriske materialet viser at rektorene utrykker at de ønsker et år 

på å lukke påleggene og implementere eventuelt nye rutiner, det gir indisier på at rektorene 

mangler kunnskap om forskjellen mellom foreløpig tilsynsrapport og endelig tilsynsrapport. 

Analyse av materialet dokumenterer at Fylkesmannen gjennomførte et sluttmøte der foreløpig 

rapport ble drøftet. I kapittel 3.1 har jeg beskrevet funn Hall (2013) fant i sin forskning, at 

FNT i Norge preges av å være en prosess der tilsynsmyndigheter, skoleeier og skoler gjennom 

forhandlinger kommer frem til resultatet i endelig tilsynsrapport. Jeg ser det samme i min 

undersøkelse, hvor det viser seg at begge rektorene har tatt utgangspunkt i foreløpig 

tilsynsrapport for å lukke påleggene. 

6.1.4 Erfaringsdeling  

I kapittel 3.2 har jeg beskrevet kort om satsningen på informasjonsspredning gjennom hele 

tilsynsprosessen. Formålet med erfaringsspredning er å bevisstgjøre målgruppen om hvilke 

krav som gjelder på tilsynsområdet i for eksempel opplæringsloven med forskrifter. I kapittel 
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3.3 har jeg beskrevet at kollektiv kunnskapsutvikling er den kunnskapen som genereres i 

praksisfeltet, og som fremmer skoleutvikling (Helstad, 2011). 

Analyse av det empiriske materialet beskriver at rektorene etter oppfordring fra skoleeier har 

lagt frem sine erfaringer til alle skolelederne i NN fylkeskommune i et fellesmøte, og fortalt 

om sine systemer de har utviklet knyttet til tilsynsområdet. Studie av Utdanningsdirektoratet 

(oktober 2013, s. 93) beskriver at formidling av tilsynsresultater til andre kan bidra til å 

bevisstgjøre om hvilke krav som gjelder på tilsynsområdet. Hargreaves & Fullan (2014) 

legger vekt på å bygge opp profesjonell kompetanse gjennom og å hjelpe andre, som i denne 

undersøkelsen gjelder skoler/rektorer. Materialet viser at skoleeier tar ansvar for å 

gjennomføre erfaringsdeling knyttet til de erfaringer de to rektorene har fått etter pilottilsynet.  

6.1.5 Tema 

«Håndboken» beskriver at ved sentralt initiert tilsyn, som FNT er, er tema bestemt og 

gjenspeiler ofte sentrale satsninger (Utdanningsdirektoratet, oktober 2013, s. 11). Tema i FNT 

2014-2017 er i denne masteroppgaven begrenset til å omhandle skolens arbeid med lokale 

læreplaner og individuell vurdering. 

Analyse av det empiriske materialet gir indikasjoner på at begge rektorene opplever at tema i 

tilsynet er knyttet til selve kjernevirksomheten i skolen, og at tilsynet dermed kan knyttes opp 

mot det arbeidet som skolene har fokus på. Analysen viser også at det valgte tilsynstemaet er 

sentralt valgt ut fra Utdanningsdirketoratets andre satsninger som «Vurdering for læring» og 

«Bedre læringsmiljø» (Utdanningsdirektoratet, oktober 2013 og Utdanningsdirektoratet, 

november 2013).  Analyse av materialet viser imidlertid at de to rektorene har ulike måter å 

tilnærme seg tilsynet på. Dokumentasjon viser for det første at rektor A opplever at tema er så 

sentralt at hun ville sette i gang en utviklingsprosess i skolen, for at det pedagogiskepersonalet 

og ledelsen sammen kan utvikle systemet på tilsynsområdet. For det andre viser intervjuene at 

rektor B tilnærmer seg tilsynet ved å utarbeide en implementeringsplan for lukking av pålegg 

som viser seg å være en helt annen strategi. I materialet kommer det frem at rektor A i 

fellesmøter arbeider for å opparbeide en felles forståelse for tilpasset opplæring og 

spesialundervisning, forholdet mellom kompetansemål og læringsmål og forholdet mellom 

underveisvurdering, halvårsvurdering og sluttvurdering og elevenes egenvurdering. Det ser ut 

til at valg av tilsynstema har betydning dersom skolen opplever tilsyn som nyttig, knyttet til 

deres mål og fokusområder. Analyse av materialet indikerer at rektorene er opptatt av å dekke 
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lov, regelverk og forskrifter i sitt utarbeidete system knyttet til de verdiene i form av mål de 

har utarbeidet slik også Westad (2011) beskriver.  

6.2 Hvilke ledelsesstrategier tar rektor i bruk for 

å gjennomføre innholdet av felles nasjonalt tilsyn i 

egen skole? 

I denne delen er jeg opptatt av å drøfte mine funn i lys av Per Dalin (1994) sine fem 

hoveddimensjoners betydning for organisasjonsutvikling i et pedagogisk ledelsesperspektiv 

(Wadel, 1997), knyttet opp mot kollektiv kunnskapsutvikling i skole (Helstad, 2014, 

Hargreaves & Fullan, 2014, Irgens, 2014 og Robertson, 2014) og betydningen av skolens 

handlingsrom og produktive utviklingskultur gjennom et kollektivt samarbeid (Roald, 2010 

og 2012). Omgivelsen blir i hovedsak drøftet i del 6.2.2. 

6.2.1 Organisasjonsutvikling 

Lederstrategi for kvalitetsutvikling 

Administrativ vs. pedagogisk ledelse som strategi for kvalitetsutvikling 

I denne undersøkelsen viser empirien to rektorer som velger ulike lederperspektiver i arbeidet 

med tilsynet, utrykt gjennom to dimensjoner administrativ- og pedagogisk ledelse «Wadel, 

1997).  

Analyse av det empiriske materialet dokumenterer at rektor B kan anses å ha en 

administrativ tilnærming til ledelse i sin skole. Analysen av materialet viser at skole B 

utarbeidet en plan for hvordan påleggene skulle lukkes. Sett i teoretisk perspektiv er 

administrativ ledelse kjennetegnet ved at skolen bygger nødvendige systemer og følger 

regelverket for å sikre at organisasjonen fungerer effektivt (Wadel, 1997). I materialet finner 

jeg eksempler på en slik form for ledelse, som når rektor B i løpet av to planleggingsdager 

instruerte kollegiet til å revidere de lokale læreplanene. Administrativ ledelse utrykkes også 

gjennom å gi instrukser og pålegg slik Wadel (1997) beskriver. Dette viser seg blant annet i at 

lærergruppe B opplever at hensikten med arbeidet med lokale læreplaner, er å utarbeide nye 

lærerplaner for å innfri påleggene i foreløpig tilsynsrapport, fremfor at de skal utvikle lokale 

læreplaner etter de reviderte nasjonale læreplanene. Denne type administrativ ledelse kan 
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anses som en tilnærming til teknisk administrativ ledelse bestemt av en kultur som 

kjennetegnes ved holdningen «slik skal det gjøres» slik Wadel (1997, s. 45) beskriver det. 

Analyse av materialet gir indikasjoner på at rektor B er mer opptatt av hva som skal gjøres, 

enn av at arbeidet med lokale læreplaner foregår etter forskriftene knyttet til de reviderte 

læreplanene i Kunnskapsløftet 2006 (Ibid). Rektor B er dessuten opptatt av å sikre at 

påleggene i foreløpig tilsynsrapport skal lukkes innen fristen, noe som kan hindre at skole 

utvikler og fornyer seg i arbeidet med lokale læreplaner (Ibid). Analysen av materialet viser at 

rektor B er opptatt av å utvikle arbeidet med individuell vurdering videre, men ikke sett i 

forholdt til arbeidet med lokale læreplaner og dette tilsynet. Materialet dokumenterer også at 

rektors valg av lederstrategier har betydning for å se Dalin (1994) sine dilemmaer i 

sammenheng, noe denne analysen ikke gir indisier på. 

Det empiriske materialet viser at rektor A har et pedagogisk ledelsesperspektiv i arbeidet med 

tilsynet. Denne rektoren setter i gang en utviklingsprosess i skolen på det aktuelle 

tilsynsområdet. Sett i et teoretisk perspektiv er pedagogisk ledelse knyttet til å få i gang 

utviklingsprosesser i skolen som skaper fornyelse og endring (Wadel, 1997). Materialet viser 

at rektor A initier og tar ansvaret for å lede utviklingsprosessen knyttet til FNT, som betegnes 

som pedagogisk ledelse (Ibid).  

Analyse av materialet gir begreper om at rektor A anses å ha en bevissthet til pedagogisk 

ledelse gjennom å hjelpe aktørene i skolen til å få større forståelse av egen atferd og de 

verdiene som ligger til grunn for dette, og setter i gang refleksjonsprosesser i kollegiet over 

egen praksis gjennom kollegiale samarbeid.  Denne analysen dokumenterer at rektor A er 

bevisst sammenhenger mellom Dalin (1994) sine dilemmaer: verdier, strukturer, strategier og 

relasjoner, og de funksjonene som er nødvendige for at skolen skal leve og utvikle seg.  

Det empiriske materialet viser også at pedagogisk ledelse baserer seg på et tillitsforhold og 

forutsetter dialog i et relasjonelt forhold mellom rektor A og kollegiet, mens administrativ 

ledelse baserer seg på makt/avhengighets forhold mellom rektor B og kollegiet (Wadel, 

1997). 

Verdier som strategi for kvalitetsutvikling 

Etablere og kommunisere mål som strategi for kvalitetsutvikling 
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I teoridelen har jeg beskrevet de ulike dimensjonene Dalin (1994) legger til grunn for at 

organisasjonsutvikling skal bli en realitet, og at disse dimensjonene er gjensidig avhengig av 

hverandre. Han skriver at verdier kan utrykkes gjennom formelt uttrykte mål sette i forhold til 

skolens læring og utvikling.  Robinson (2014, s. 50) beskriver at gjennom at leder etablerer og 

kommuniserer mål kan det redusere fragmentering i skolen og fremme sammenhenger for 

utvikling. Videre beskriver hun at når leder setter klare mål, kommuniserer hun den relative 

virkeligheten (Ibid). Robinson (2014) trekker frem at dimensjonen mål må ses i sammenheng 

med relasjonsferdigheter. 

Analyse av det empiriske materialet viser at begge rektorene har utformet mål, men at de 

kommuniserer og motiverer kollegiet ulikt for å gjennomføre dem. Det empiriske materialet 

viser at rektor A har utformet mål for arbeidet med tilsynsområdet i «prosedyreheftet», at det 

ble presentert på en planleggingsdag. Empirien underbygger at rektor A har en strategi for å 

vise hvor viktig utviklingsarbeidet er gjennom å peke på at det er arbeidet med lokale 

læreplaner og individuell vurdering skal være skolens fokusområder i årene fremover. 

Analyse av materialet dokumenterer at rektor A har satt av tid, organiserer ulike møtearenaer 

både på individ nivå (medarbeidersamtale), gruppenivå (fagteam) og i fellesskapsnivå 

(fellesmøter og planleggingsdager), presenterer og drøfter ulike temaer knyttet til 

tilsynsområdet i de ulike møtearenaene for derigjennom at hele personalet skulle få 

kompetanse til å drøfte, diskutere og bli aktive deltakere i møter.  Materialet gir indikasjoner 

på at når rektor A kommuniserer mål og legger til rette for utvikling av relasjonelle 

ferdigheter fører det til utvikling i hele kollegiet (Dalin, 1994 og Robinson, 2014). Analyse av 

det empiriske materialet dokumenterer at rektor B har utviklet mål for tilsynsområdet og de er 

synliggjort i «skolens pedagogisk plattform», men at disse ikke ble kommunisert til kollegiet 

knyttet til arbeidet med tilsynet. Det empiriske materialet underbygger også at rektor B har 

organisert skolen i ulike fagnettverk, opprettet ulike møtearenaer, men at disse i liten grad er 

tatt i bruk i arbeidet med tilsynsområdet, annet da de nye lokale læreplanene ble utarbeidet på 

personalseminaret. Det empiriske materialet gir indisier på at rektor B sin strategi for arbeidet 

med tilsynsområdet ikke vil skape utvikling i skolen, knyttet til tilsynsområdet, så lenge 

rektor ikke kommuniserer mål og skaper rom for refleksjon i kollegiet (Dalin, 1994 og 

Robinson, 2014). Materialet underbygger at rektor B har et administrativt ledelsesperspektiv 

(Wadel, 1997). 
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Å kjenne til utfordringer vs. produktiv skolekultur som strategi for kvalitetsutvikling 

Hargreaves & Fullan (2014) beskriver at gjennom å ha kunnskap om de menneskelige 

forholdene i en organisasjon, har betydning for relasjonene mellom folk og for utvikling i 

skolen. De trekker frem forholdet mellom det å arbeide i samme team/nettverk over lengre tid 

kan føre til stagnasjon for utvikling ved at alle på teamet/nettverk tenker mer og mer likt. 

Videre beskriver de at å arbeide på tvers av team/nettverk kan føre til endring og utvikling i 

skolen. Hargreaves & Fullan (2014) beskriver videre at forholdet mellom en individuell og 

samarbeidsbasert kultur har betydning for utvikling og endring av skolen. 

Analyse av materialet viser at begge rektorene har organisert skolen i fagteam/fagnettverk og 

det er indikasjoner på at denne organiseringen bidrar til «balkaniserte grupper», som 

karakteriseres ved at samarbeidet er knyttet til noen få kollegaer enn det samlede personalet 

på skolen (Hargreaves & Fullan, 2014). Analyse av materialet viser at skole A har 

utfordringer knyttet til kulturen i kollegiet, og at hun har satt i verk tiltak for å utbedre disse 

utfordringer, gjennom å bygge kollektiv kompetanse på tilsynsområdet både faglig og 

menneskelig. Videre gir analysen indisier på at rektor A anses å ha en strategi for å 

synliggjøre disse utfordringene ved at hun i fellesmøter legger frem de gode eksemplene, 

trekker frem utfordringer, løfter dem opp for å fremme refleksjoner i kollegiet og i den 

enkelte lærer, som igjen kan føre til endring og utvikling i skolen (Hargreaves & Fullan, 2014 

og Dalin, 1994). Analyse av skole B dokumenter ikke at rektor B har satt i gang tiltak for å 

endre noe på dette området. Materialet dokumenterer at rektor B kan anses å ha et 

administrativt fokus på arbeidet med tilsynet, som gjør at hun ikke har fokus på skolekulturen 

(Wadel, 1997). 

Strukturer som strategi for kvalitetsutvikling 

Dalin (1994) beskriver at strukturer referer til beslutningsstruktur, oppgavestruktur og 

kommunikasjonsstruktur.  

Prioritering tid som strategi for kvalitetsutvikling 

Helstad (2011 og 2014) beskriver betydningen av å sette av tid til utviklingsarbeidet både 

samarbeidstid i grupper og i felleskap, og at utviklingsarbeidet har en tydelig agenda i alle 

typer møter. Hun trekker også frem betydningen av at utviklingsarbeidet belyses og blir en del 

av skolens planer og strukturer. 
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Irgens (2012, s. 73-74) beskriver at tiden til arbeidet i skolen kan være utfordrende knyttet til 

alle de ulike oppgavene som skal gjøres til en hver tid. Han gir uttrykk for; at det å prioritere 

arbeidet kan gi mer produktiv tidsstyring, gjennom å vurdere om oppgaven som skal gjøres er 

viktig, hvordan det skal prioriteres ut fra planer og retningslinjer og hvordan oppgaven skal 

håndteres. Videre beskriver han at man må vurdere hvor mye tid og krefter det vil kreve. 

Analyse av det empiriske materialet viser at rektorene har avsatt tid til arbeidet med 

tilsynsområdet, men at de har ulik struktur på sitt arbeid. Det empiriske materialet viser at 

rektor A har satt av tid til det pedagogiske utviklingsarbeidet både samarbeidstid i grupper og 

i felleskap, gjennom de faste fellesmøtene og teammøtene, og at innholdet i møtene er knyttet 

til tilsynsområdet, som samsvarer med det Helstad (2011 0g 2014) skriver har betydning for 

et utviklingsarbeid. Videre har rektor A også satt av individuell tid til i forkant av 

medarbeidersamtalen, der det også reflekteres over tilsynsområdet mellom medarbeider og 

rektor. Analysen viser at rektor A har implementert utviklingsarbeidet med tilsynsområdet i 

skolens rutiner «prosedyreheftet» og at tilsynsområdet er valgt som et prioritert 

utviklingsområde i skolen, noe som kan føre til engasjement og endring i kollegiet og 

utvikling av skolen (Irgens, 2012). Analyse av materialet underbygger at rektor A må anses å 

ha en strategi for at om et utviklingsarbeid skal ha fremdrift, må det avsettes tid til dette og at 

utviklingsarbeidet synliggjøres i skolens planer (Helstad, 2011 og 2014). Materialet 

dokumenterer at rektor også er bevisst sammenhengene mellom Dalin (1994) sine 

dimensjoner strukturer og relasjoner. Analyse av materialet viser at rektor B har satt av to 

dager til arbeidet med lokale læreplaner og ett fellesmøte i måneden til arbeidet med 

«vurdering for læring». Materialet dokumenterer at rektor B har synliggjort arbeidet med 

lokale læreplaner og vurdering i skolens planer, men at tilsynet ikke har blitt en del av 

prosjektet «vurdering for læring». Materialet viser at rektor B må anses å ha en administrativ 

strategi for dette arbeidet (Wadel, 1997), og ikke er seg bevisst betydningen av Dalin (1994) 

sine dimensjoner for endring og utvikling i skolen.  

Informasjons vs. lærende møte som kvalitetsutvikling 

Roald (2012, s. 223) beskriver at skolen både må ha forvaltningsorienterte møter og 

kunnskapsutviklende møter, men for å få til utvikling og endring er det viktig med mer 

kunnskapsutviklende tilnærminger, som ofte gir høyere grad av felles ansvar, dypere analyser 

og mer bærekraftige utviklingstiltak. 
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Analyse av materialet viser at begge rektorene gjennomfører informasjonsmøter i fellesmøter 

i kollegiet og det er indikasjoner på at denne organiseringen bidrar til liten kollektiv 

samhandling (Roald, 2012). Analyse av det empiriske grunnlaget underbygger at rektor A har 

tatt et grep for å utvikle den kollegiale samhandlingen og den profesjonelle kunnskapen 

gjennom å endre fellesmøter fra informasjon til forberedelse, drøfting og refleksjon, som gir 

indikasjoner på en strategisk planlegging (Wadel, 1997). Analyse av materialet dokumenterer 

at når rektor A trekker frem gode eksempler fra kollegiet og trekker inn ekstern bistand som 

legger frem vurderinger i foreløpig tilsynsrapport, styrker det de kollektive 

samhandlingsprosessene i kollegiet, som bidrar til kunnskapsutvikling slik Roald (2012) 

skriver. Analysen av materialet dokumenterer at rektor B har en mer forvaltningsorientert 

tilnærming, gjennom den informasjonen hun ga om tilsynet i personalseminaret, som gir 

indisier på liten kollektiv kunnskapsutvikling (Roald, 2012). 

Analyse av materialet underbygger at rektor A bruker en strategi ved å trekke inn 

Fylkesmannen for å legge frem regelverk og funn i foreløpig rapport i fellesmøte som kan 

anses å skape legalitet i kollegiet (Irgens, 2012). Materialet viser at lærergruppe A opplever at 

tema i tilsynet er midt i kjernevirksomheten av skolen, og det kan anses å gi rektor A 

legitimitet til å sette i gang utviklingsarbeidet (Irgens, 2012).  

Relasjoner som strategi for kvalitetsutvikling 

Dalin (1994) beskriver at relasjoner referer til de mellommenneskelige forhold i skolen, og til 

kvaliteten av relasjonene mellom menneskene i organisasjonen. 

Hargreveaes & Fullan (2014) beskriver profesjonell kapital som tre typer kapital; 

humankapital (ha og utvikle nødvendig kunnskap i kollegiet), sosial kapital finnes i 

relasjonene mellom menneskene og beslutningskapital som handler om å ta gode 

beslutninger. Robinson (2014) beskriver tre nødvendige ledelsesferdigheter for utvikling av 

elevsentrert ledelse; anvende relevant kunnskap, løse komplekse problemer og bygge 

tillitsrelasjoner. Fullan (2014) beskriver at for at skolenivået «skal dra i samme retning» må 

alle i skolen sammen bygge kollektiv kapasitet (disiplinert samarbeid), gjennom å utvikle 

målrettede strategier, fokus, data (foreløpig tilsynsrapport i denne oppgaven), lederskap 

(gjennom å dele god praksis og forskningskunnskap), ressurser, redusere distraksjoner, 

kommunikasjon og lagånd. 

Å bygge profesjonell kapital i kollegiet som en pedagogisk lederstrategi for kvalitetsutvikling 
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Analyse av det empiriske materialet viser indikasjoner på at rektor A er opptatt av å bygge 

profesjonell kunnskap i kollegiet gjennom å utvikle det kollegiale samarbeidet i fellesmøter 

(Hargreaves & Fullan, 2014). Videre gir analysen av materialet indikasjoner på at kulturen i 

kollegiet kan føre til noen spenninger knyttet til tillitsforholdet mellom leder og lærere, og 

mellom lærer og lærer grunnet ulikhetene i kulturen i skolen. Analysen av materialet 

dokumenterer at lærerne har liten kunnskap om hverandres nasjonale læreplaner i fag, og 

dermed lite kunnskap til å vurdere strukturer og innhold i en god lokal læreplan i programfag, 

som kan anses hemmer endring og utvikling av arbeidet (Robinson, 2014). Materialet gir 

indikasjoner på at rektor A har integritet i kollegiet og dermed tillit (Robinson, 2014). Dette 

vises i materialet ved at hun i fellesmøter følger opp forholdet mellom fellesfaglærer og 

programfaglærer i arbeidet med lokal læreplan, og utfordrer og provoserer kollegiet for å 

skape drøfting og refleksjon. Dette kan også anses som en strategi for kollektiv 

kunnskapsutvikling (Fullan, 2014).  

Det profesjonelle læringsfellesskapet kjennetegnes av gode samarbeidskulturer, noe som 

kommer frem i felles mål eller visjon, og som tar kollektivt ansvar for de ansattes og elevenes 

læring og utvikling (Helstad, 2014, s. 72). Analysen dokumenterer at rektor A bruker ulike 

strategier og metoder, utformer mål, sin kjennskap til skolekulturen knyttet til skolens verdier, 

valg av strukturer, relasjoner og forhold knyttet til omgivelsene for utvikling av skolen knyttet 

til tilsynsområdet i tråd med Fullans (2014) begreper. Analysen av materialet gir indikasjoner 

på hvordan disse dimensjonene er gjensidige avhengig av hverandre for å skape utvikling i 

skolen gjennom sin fortelling i intervjuet, slik Dalin (1994) beskriver. Intervju med rektor B 

viser at hun ikke er opptatt av den gjensidige avhengigheten med Dalin (1994) sine 

dimensjoner. 

Rektor som rollemodell som strategi for kvalitetsutvikling 

Analysen av materialet gir indikasjoner på at rektor A bruker seg selv som hovedansvarlig for 

utviklingsarbeidet og rollemodell overfor kollegiet, gjennom at hun tar i bruk ulike metoder 

for å sikre seg ståstedet i arbeidet med tilsynsområdet for eksempel ved å bygge felles 

kompetanse på ulike temaer i fellesmøter, i teammøter og i medarbeidersamtaler. Dette kan 

anses å være en strategi fra rektor A til både å bygge kompetanse i kollegiet, og at de får 

erfaringer om hvordan ulike metoder fungerer i praksis, som de igjen kan tilpasse og ta i bruk 

i egen undervisningspraksis (Robinson, 2014).  



70 

 

Annet 

Analyse av det empiriske materialet fra skole B gir indisier på at når FNT bare konkluderer 

med den juridiske koden lovlig/ulovlig, som har vært sentral i tidligere nasjonale tilsyn 

(Sivesind, 2011). En slik lovlighetskontroll fører ikke nødvendigvis til endring og 

kvalitetsutvikling i arbeidet med lokale læreplaner og individuell vurdering ved at vurdering 

knyttet til det pedagogiske perspektivet uteblir. Analysen av materialet gir indisier på at rektor 

B sitt valg av strategier for tilsynsarbeidet ikke har betydning av om FNT skal føre til endring 

og kvalitetsutvikling i skolen. Analysen av materialet fra skole B dokumenterer at det ikke 

fører til endring og utvikling av skolen, til tross for at de ikke fikk pålegg i endelig 

tilsynsrapport. Det empiriske materialet gir indikasjoner på at når rektor A velger en 

pedagogisk lederstrategi for arbeidet med FNT gjennom å sette i gang et pedagogisk 

utviklingsarbeid, ser det ut til å skape engasjement, kollegial samhandling og 

kompetanseutvikling i hele kollegiet, som i neste omgang kan føre til økt læringsutbytte for 

elevene. Analysen av materialet gir indikasjoner på at regelverkforståelsen og 

regelverksetterlevelsen øker i hele kollegiet, som igjen anses å føre til at elevenes rettigheter 

knyttet til lov og forskrift etterleves. Til tross for at de fikk tre pålegg i endelig tilsynsrapport 

knyttet til implementering. 

6.2.2 Handlingsrom og produktiv utviklingskultur internt og med 

omgivelsene 

Jeg tar i denne delen utgangspunkt i Roald (2010) sin funn og figur 1 (Ibid, s. 239) i denne 

oppgaven side 14, og vil se på møtet mellom skoleleder og lærere, lærere i team, rektor og 

skoleeier, skolen og Fylkesmannen. Jeg vil ta utgangspunkt i mine funn i kapittel 5 og drøfte 

om tilsynet fører til økt samhandling mellom nivåene eller ikke, og om det fører til 

kunnskapsutvikling. 

Dalin (1994) beskriver at dimensjonen omgivelser betyr i skolesammenheng de menneskene 

skolen må ha kontakt med i nærmiljøet og i storsamfunnet, for å utføre sitt arbeid. 

Analyse av det empiriske materialet viser at begge rektorene forteller at varsel om tilsyn ble 

sendt til deres skoler via skoleeier, og at skolene ble overlatt til seg selv for å fylle ut 

egenvurderingsskjema og legge ved den dokumentasjonen de selv mente var nødvendig. 

Analysen av materialet viser at det ikke var kontakt mellom skoleeier og skolene under denne 
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fasen av tilsynet. Dette gjør det rimelig å anta at tilsynset i denne undersøkelsen har skapt 

avstand i samhandlingen mellom nivåene og en kontraproduktiv utviklingskultur, slik fig 1b i 

Roald (2010) viser.  

Analyse av materialet gir indikasjoner på at skoleeier ikke ga noen føringer til skolene knyttet 

til tilsynsområdet. Analyse av det empiriske materialet viser indikasjoner på at rektor A 

opplever å ha fått et stort handlingsrom til selv å planlegge, organisere og gjennomføre 

arbeidet med tilsynet, ut fra sitt pedagogiske skjønn sett i forhold til lover og forskrifter 

knyttet til tilsyns tema (Møller & Ottesen, 2011).  

Analysen av det empiriske materialet viser at rektor A opplevde sluttmøtet med 

Fylkesmannen som et møte som bar preg av dialog, men at hun ikke fikk svar på sine 

spørsmål knyttet til hvordan hun skulle lukke påleggene. Dette gjør det rimelig å anta at 

samhandlingen bar preg av en hierarkisk overføring av kunnskap fra regionalt nivå 

(Fylkesmannen) til rektor A, som gir et avgrenset handlingsrom for et dynamisk lokalt 

kvalitetsutviklingsarbeid, slik fig. 1a i Roald (2010) viser. 

Analyse av materialet dokumenter at begge rektorene opplever et konstruktivt møte med 

skoleeier i et planleggingsmøte de hadde i forbindelse med en rektorsamling. Rektor A 

understreker betydningen av at alle parter hadde satt seg godt inn i tilsynstema og at det ga 

mulighet for refleksjon og drøfting. Dette var en ny møteform mellom disse nivåene. Møtet 

kan anses å skape produktiv samhandling der alle aktørene inngikk som ansvarlige og 

medskapende deltakere, slik fig. 1c i Roald (2010) viser. 

Analyse av det empiriske materialet viser at rektormøter er en etablert møteplass. Analyse av 

materialet underbygger at rektormøtet, der rektorene la frem sin erfaring, var et møte der 

kunnskap ble overføret til de andre rektorene i fylket. Det er rimelig å anta at det fant sted et 

samarbeid horisontalt mellom rektorene i dette møtet. Det empiriske materialet viser at 

Fylkesmannen også var til stede i møtet, der de hadde en veiledning knyttet til det nye 

veiledningsmateriellet til FNT 2014-2017. Det er rimelig å anta at dette ga rom for 

samhandling mellom nivåene, slik fig 1c i Roald (2010) viser. 

Det empiriske materialet viser at rektor A inviterte Fylkesmannen til å legge frem foreløpig 

tilsynsrapport for hele kollegiet på første planleggingsdag etter sommerferien. Analyse av 

materialet dokumenterer at rektor A la frem sin prosedyre og tidsplan for arbeidet med 
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tilsynsområdet i et fellesmøte i kollegiet. Materialet fra lærergruppe A underbygger at dette 

var starten på en prosess om et utviklingsarbeid skolen skulle sette i gang for å lukke 

påleggene i tilsynsrapporten, men også for å sette i gang et pedagogisk utviklingsarbeid. Det 

er å anse at dette møtet bar preg av samhandling både horisontalt mellom lærerne, vertikalt 

mellom rektor og lærere, og vertikalt mellom Fylkemannen og skolen, og at det ga rom for 

kvalitetsutvikling i skolen, slik fig 1c i Roald (2010) viser. 

Analyse av det empiriske materialet gir indikasjoner på at fellesmøtene i skolen slik rektor A 

forteller, bærer preg av informasjon, foreberedelse i forkant, refleksjon og drøfting etter at 

utviklingsarbeidet etter tilsynet var satt i gang. Denne møtestrukturen gjør det rimelig å anta 

bærer preg av produktiv samhandling mellom rektor og lærere, og mellom lærer og lærere, og 

gir kvalitetsutvikling slik fig. 1c i Roald (2010) viser. 

Det empiriske materialet viser at rektor A deltar i teammøter, der tema i tilsynsområdet er tatt 

opp for å ansvarliggjøre den enkelte lærer, og for å sikre at alle lærerne har den kunnskapen 

og forståelsen som fellesskapet blir enige om. Dette gjør det rimelig å anta at møtet bærer 

preg av samhandling og kvalitetsutvikling slik fig.1c i Roald (2010) viser. 

Analysen av det empiriske materialet viser at rektor A har laget en ny mal for 

medarbeidersamtaler der tilsynsområdet blir tatt opp. Materialet dokumenterer at dette møtet 

bærer preg av refleksjon mellom lærer og rektor. Videre viser materialet at et tema i samtalen 

er læreres refleksjon om sitt arbeid på tilsynsområdet og hvordan han/hun vil arbeide videre 

med lokale læreplaner og individuell vurdering. Det er rimelig å anta at dette møtet bærer 

preg av samhandling og kunnskapsutvikling mellom rektor og medarbeider slik fig.1c i Roald 

(2010) viser. 
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7 Avslutning 

Denne undersøkelsen har satt søkelys på skolenivået sitt arbeid med relatert til felles nasjonalt 

tilsyn 2014-2017. Det er piloteringsfasen som er undersøkt. Statlig styring av skolen har i det 

siste tiåret dreid seg i retning av internasjonale forvaltningstrender som legger økt vekt på 

kvalitetsvurdering og lokalt resultatansvar (accountability), der det forutsettes at skolen skal 

nå internasjonale- og lokale mål ved å utvikle seg som lærende organisasjoner (Roald, 2010). 

Målene for undersøkelsen har vært å utvikle kunnskap om hvordan det nye FNT 2014-2017 

kan være et verktøy for skoleutvikling, og hvilken betydning rektors valg av strategier har 

betydning i utviklingsarbeidet. Det empiriske datamaterialet bygger på intervju med rektorer 

og gruppeintervju med lærergrupper ved to videregående skoler i NN fylkeskommune et sted 

i Norge. 

Problemstillingen i denne undersøkelsen er formulert slik: 

Hvilken rolle spiller rektors ledelsesstrategier for gjennomføring av nytt felles nasjonalt tilsyn 

i skolen, og hvordan bidrar tilsynet til utvikling mot felles mål? 

Jeg vil ta utgangspunkt i forskningsspørsmålene for å finne indisier til svar på 

problemstillingen. 

Hva ser rektor som mulige styringsmessige implikasjoner av det nye felles nasjonale 

tilsynet for egen skole? 

o Analyser av materialet tyder på at veiledning og tilsyn gjennomføres adskilt i samsvar 

med retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet til Fylkesmannen. 

o Analysen av materialet viser at det er bare skoleeier og skoleledere som har fått 

veiledning, men at uttrykkes at også lærere har behov for dette. 

o Materialet bekrefter at det nye FNT har utarbeidet veiledningsmateriell, som er 

tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets hjemme side. 

o Studier av det empiriske materialet indikerer at det er skolen som opplever har fått 

ansvaret for å kontrollere, vurdere og dokumentere skolens system på tilsynsområdet. 

o Ut fra materialet kan man hevde at statlige myndigheter gjennom det nye felles FNT 

nå styrer skolene mer direkte, når skoleeiernivå ikke blir en involvert part i tilsynet.  
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o Erfaringer som gjenspeiles i materialet tyder på at valg av tilsynstema har betydning 

for om skolen opplever tilsyn som nyttig, og at det kan knyttes til deres mål og 

fokusområder.  

Hvilke ledelsesstrategier tar rektor i bruk for å gjennomføre innholdet av felles 

nasjonalt tilsyn i skolen? 

o Analysen av materialet viser at tilsynet kan initiere administrativ ledelsesformer hvor , 

rektor f i første rekke utarbeider rutiner og implementerer dem i kollegiet så snart som 

mulig unten nødvendig tid til felles drøfting. Intervjuene tilsier at denne tilnærmingen 

gir lite utvikling og regelverksforståelse i skolen 

o Materialet viser at ved pedagogisk ledelse, arbeider rektor med å utarbeide rutiner og 

implementere dem over tid, gjennom å bruke ulike strategier: 

 sette i gang en utviklingsprosess 

 utarbeide mål og rutiner i fellesskap 

 endrer kulturen gjennom å være en rollemodell 

 endre organisering av fellesmøter fra informasjon til lærende møte 

 bygge kollegial kompetanse i fellesskap 

 setter av tid til utviklingsarbeidet 

Informantenes vurdering 

I empirien kommer det frem følgende tilbakemelding fra informantene om deres syn på om 

pilottilsynet knyttet til FNT 2014-2017 har ført til utvikling og/eller endring i skolen: 

I skole A mener både rektor og lærerne at tilsynet har bidratt til en utviklingsprosess i hele 

kollegiet i arbeidet med elevenes læringsutbytte, knyttet til arbeidet med lokale læreplaner og 

individuell vurdering. Hele kollegiet har utviklet felles forståelse for lovverket, tilpasset 

opplæring og arbeidet med elevens læringsutbytte. Rektor har tatt ansvar for å utvikle et 

system, skriftliggjort i prosedyreheftet, som ivaretar regelverket, ansvarliggjøring av den 

enkelte lærer/leder, og som inneholder rutiner om å følge opp at prosedyren er implementert 

og brukes av alle.  

Begge rektorene gir uttrykk for at erfaringsspredning i egen skole, i rektormøter og 

fellessamlinger har løftet regelverkforståelsen, forståelse for behovet av systematisk arbeid og 

behovet for skriftlige prosedyrer i hele fylket. 
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Rektor B gir uttrykk for at tilsynet har hatt en indirekte påvirkning på arbeidet med vurdering, 

da de fra før hadde arbeidet med ”Vurdering for læring”. 

Lærergruppe B gir uttrykk for at tilsynet ikke har medført utvikling i skolen, da rektor B ikke 

har satt i gang en prosess knyttet til tilsynsarbeidet. De gir uttrykk for at skole B arbeidet for å 

lukke påleggene innen fristen i foreløpig tilsynsrapport, og at de arbeidet to dager med dette. 

De gir videre utrykk for at de lokale læreplanene ikke brukes aktivt i skolen. 

Veien videre: 

Felles nasjonalt tilsyn i juridisk kode lovlig/ikke lovlig vs. den pedagogiske koden bedre/verre  

Denne undersøkelsen synes å dokumentere at tilsynet i Norge fortsatt er knyttet til 

regeletterlevelse hvor det konkluderes med den juridiske koden lovlig/ikke lovlig, slik 

Sivesind, (2011) påpeker i sin undersøkelse. Et slikt tilsyn kan medføre at forventningene om 

et sterkere fokus på utvikling, slik det forkommer i forarbeidende for felles nasjonalt tilsyn 

2014-2017, ikke vil nås. Denne undersøkelsen tyder på at en vurdering av tilstanden knyttet til 

de pedagogiske kodene bedre/verre, slik tilsynsmyndigheten i Sverige bruker, med fastsatte 

standarder, også kan benyttes i Norge knyttet til temaene i fellesdelen av FNT, for 

derigjennom å sikre kvaliteten på elevene opplæring. (Sivesind, 2011). Kanskje vi i Norge 

kan gjennomføre fellesdelen i det nye felles nasjonale tilsynet 2014-2017 som et dybdetilsyn 

knyttet til den pedagogiske koden bedre/verre, ut fra fastsatte pedagogiske standarder?  
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Vedlegg 

Vedlegg 1Kvittering fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 
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Vedlegg 2 Brev til informantene 

Faculty of Educational Sciences 
University of Oslo 

 

Til rektor  

  

Date:   

 
  
  

Forespørsel om å delta i en intervjuundersøkelse 

Norges forskningsråd har høsten 2011 gitt støtte til et prosjekt med tittelen: «Rettslige standarder i møte med profesjonelt 

skjønn i skolen». Prosjektleder er Professor Jorunn Møller, Universitetet i Oslo. I prosjektet samarbeider forskere fra Det 

utdanningsvitenskapelige fakultet med kolleger fra Det juridiske fakultet. For mer informasjon om prosjektet, se 

http://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/legalstandardsedu/index.html 

I tilknytning til dette prosjektet skal det utarbeides en masteroppgave med arbeidstittel: På hvilen måte bidrar nytt felles 

nasjonalt tilsyn til utvikling av den videregående skolens arbeid med tilpasset opplæring? 

Masterprosjektet gjennomføres av Anne Lise Slåtsveen Feiring, student ved Utdanningsledelse, Universitet i Oslo. Temaet i 

intervjuet med dere vil bli knyttet til: 

 piloteringstilsynet gjennomført 2013 særlig knyttet til områdene skolens arbeid med opplæring i fag, jf. 

opplæringsloven §§ 1-3 første ledd og 3-4, og individuell underveisvurdering i fag, jf. forskrift til opplæringsloven 

§§ 3-1, 3-2, 3-3, 3-8, 3-11, 3-12, 3-13.  

 hvordan skolen har arbeidet med tilsynet fra det ble varslet til lukking av påleggene i tilsynsrapporten   

Jeg ønsker å samle inn informasjon fra to videregående skoler, som har deltatt i piloteringen av det nasjonale tilsynet 

gjennomført av noen fylkesmannsembeter i 2013. Intervjuene vil foregå våren 2014. Jeg håper at du og din skole er villig til å 

delta i denne undersøkelsen om betydningen av lov og regelverket, og ber derfor om å få inngå avtale om to intervjuer. Det 

omfatter et individuelt intervju med deg som rektor og et gruppeintervju med tre lærere som deltok i tilsynet. Hvert intervju 

vil ha en varighet på ca. 75 minutter. Jeg vil ta kontakt igjen via telefon eller e-post for å inngå konkret avtale om tid og sted.  

All informasjon som samles inn gjennom denne studien, blir behandlet konfidensielt. Datamaterialet anonymiseres ved 

prosjektslutt, 30. desember 2015 ved at verken direkte eller indirekte personidentifiserbare opplysninger fremgår. Navn på 

informanter og skolen vil ikke fremgå i utskrifter av materialet. Opptak slettes ved prosjektslutt.  

Det er frivillig å delta, og selv om du sier ja nå, kan du når som helst trekke deg uten å oppgi grunn. Prosjektet er meldt til 

Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Hvis du trenger mer informasjon om 

studien, kan du kontakte Anne Lise Slåtsveen Feiring, fmheasf@fylkesmannen.no, telefon 62551417 eller mobil 90799411. 

Med vennlig hilsen 

Anne Lise Slåtsveen Feiring 

maserstudent ved Utdanningsledelse 

Universitet i Oslo 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta i intervju og fremlegge aktuell dokumentasjon 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

http://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/legalstandardsedu/index.html
mailto:fmheasf@fylkesmannen.no
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Vedlegg 3 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Problemstilling: 

På hvilen måte bidrar nytt felles nasjonalt tilsyn til utvikling av den videregående skolens arbeid med tilpasset opplæring? 

For å finne svar på problemstillingen har jeg utarbeidet følgende forskningsspørsmål: 

3. Hva er de sentrale metodene og temaene som angår tilpasset opplæring i det felles nasjonale tilsynet av skolen som gjennomføres 

i perioden 2014-2017? 

4. Hvordan oversetter rektor de ulike temaene og prinsippene for tilsynet som angår elevenes utbytte av opplæringen til sin 

skolenære kontekst? 

5. Hvilke ledelsesstrategier tar rektor i bruk for gjennomføring av felles nasjonalt tilsyn i egen kontekst? 

6. Hvordan oppfatter lærere relevansen av temaer og prinsipper for felles nasjonalt tilsyn i skolen? 

7. Hvilke implikasjoner har det felles nasjonale tilsynet, som sikter mot å styrke elevenes læringsutbytte, hatt for videreføring og 

eventuell utvikling av arbeidet med lokalt arbeid med læreplaner og individuell vurdering?  

Forskningsspørsmål 1. 

Hva er de sentrale metodene og temaene som 

angår tilpasset opplæring i det felles nasjonale 

tilsynet av skolen som gjennomføres i perioden 

2014-2017? 

  

Forskningsspørsmå 2: 

Hvordan oversetter rektor de ulike temaene og 

prinsippene for tilsynet som angår elevenes 

utbytte av opplæringen til sin skolenære 

kontekst? 

  

Spørsmål rektor: 

a. Hvordan introduserte du nasjonalt 

tilsyn for lærerne? 

b. Hvordan begrunnet du arbeidet med 

nasjonalt tilsyn? 

Spørsmål lærergruppen: 

a. Hvordan ble nasjonalt tilsyn 

introdusert for dere? 

b. Hvilke begrunnelse ble gitt for 

nasjonalt tilsyn? 

c. Hvordan begrunner dere arbeidet med 

nasjonalt tilsyn? 

 

Forskningsspørsmål 3: 

Hvilke ledelsesstrategier tar rektor i bruk for 

gjennomføring av felles nasjonalt tilsyn i egen 
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kontekst? 

(Mål, organisering, styring, relasjoner) 

Spørsmål til rektor: 

a. Hvordan planla og gjennomførte du 

det nasjonale tilsynet i egen skole? 

b. Hvordan la du opp arbeidet med 

egenvurderings-skjemaet i 

lærerkollegiet? 

c. Hvordan la du opparbeidet med 

foreløpig og endelig rapport? 

Spørsmål til lærergruppen: 

a. Hvordan arbeidet dere med tilsynet i 

lærerkollegiet? 

b. Hvordan arbeidet dere med å fylle ut 

ett evalueringsskjem som 

Fylkesmannen etterspurte i tilsynet? 

c. Hvordan ble dere tatt med i arbeidet 

rundt foreløpig- og endelig rapport? 

 

Forskningsspørsmål 4: 

Hvordan oppfatter lærere og rektor relevansen 

for temaene og prinsippene for felles nasjonalt 

tilsyn? 

Dokumentasjon: 

Dokumenter tilsyn 

Styrende dokumenter i egen organisasjon 

Opplæringsloven 

Forskrift til opplæringsloven 

 

Spørsmål rektor: 

a. Hvordan oppfatter du relevansen i 

tilsynet? 

a. Temaer 

b. Prinsipper 

b. Hvordan er disse temaene og 

prinsippene synliggjort i skolens 

styringsdokumenter? 

c. Hvordan er disse temaene og 

prinsippene synliggjort i skolens 

praksis? 

 

Spørsmål til lærergruppene: 

a. Hvordan oppfatter du relevansen i 

tilsynet? 

a. Temaer 

b. Prinsipper 

b. Hvordan er disse temaene og 

prinsippene synliggjort i skolens 

styringsdokumenter? 

c. Hvordan er disse temaene og 

prinsippene synliggjort i skolens 

praksis? 

 

Forskningsspørsmål 5: 

Hvilke implikasjoner har det felles nasjonale 

tilsynet, som sikter mot å styrke elevenes 

læringsutbytte, hatt for videreføring og eventuell 

utvikling av arbeidet med lokalt arbeid med 
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læreplaner og individuell vurdering?  

Spørsmål rektor: 

a. Hvordan har dere arbeidet med lokalt 

arbeid med læreplaner før og etter 

tilsynet? (organisering, relasjoner, 

mål og styring) 

b. Hvordan har dere arbeidet med 

individuell vurdering før og etter 

tilsynet? (organisering, relasjoner, 

mål og styring) 

c. Hvordan har dette arbeidet vært 

myntet på å styrke elevenes utbytte av 

opplæringen? 

Spørsmål lærergruppe: 

a. Hvordan har dere arbeidet med lokalt 

arbeid med læreplaner før og etter 

tilsynet? (organisering, relasjoner, 

mål og styring) 

b. Hvordan har dere arbeidet med 

individuell vurdering før og etter 

tilsynet? (organisering, relasjoner, 

mål og styring) 

c. Hvordan har dette arbeidet vært 

myntet på å styrke elevenes utbytte av 

opplæringen? 

 

 

 


