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Sammendrag	  
Gjennom tilsyn blir skolene kontrollerte på om skolens virksomhet drives i tråd med 

gjeldende lov- og regelverk. Det å se på hvordan tilsyn oppleves og hvordan tilsyn 

eventuelt kan påvirke driften av skolene, kan være nyttig for å videreutvikle både 

skole og tilsyn. I dette mastergradsprosjektet har jeg sett på nasjonalt tilsyn i private 

grunnskoler. Formålet med undersøkelsen har vært å gjøre rede for rektors 

opplevelser av det nasjonale tilsynet i private skoler og drøfte tilsynets betydning for 

de private skolene og hvordan deres egenart ivaretas i spenningsfeltet mellom 

offentlig styring og lokal handlingsfrihet.  

 

For å svare på dette, har jeg valgt en fenomenologisk innfallsvinkel, der jeg har brukt 

semistrukturerte intervju som metode for innsamling av data. Jeg har intervjuet fire 

rektorer som arbeider i private grunnskoler med ulik profil. Som grunnlag for 

analysen, har jeg tatt utgangspunkt i teori om styring, med hovedvekt på en modell 

som tar for seg spenningsfeltet mellom sentralisert og desentralisert styring, ansvar og 

administrasjon, og spenningsforholdet mellom politisk og profesjonell makt. 

 

I oppgaven presenterer jeg rektorenes opplevelser av 1) det nasjonale tilsynet og 

samarbeidet med ulike aktører i den offentlige forvaltningen i tilknytning til tilsynet, 

2) det nasjonale tilsynets betydning for de private skolenes legitimitet og drift, og 3) 

det nasjonale tilsynets påvirkning når det kommer til de private skolenes mulighet for 

å dyrke og videreutvikle den enkelte skoles egenart. Analysen viser at det er et 

spenningsforhold mellom sentralisert og desentralisert ansvar, som peker i retning av 

en relativ sterk sentralisert styring. Den viser også at det foreligger spenninger mellom 

det politiske og det profesjonelle nivået, og at de nasjonale myndigheter har en 

dominerende rolle overfor de private skolene. Rektorene opplever at myndighetene 

bruker både juridiske, økonomiske og informative/ ideologiske styringsvirkemidler og 

at styringsvirkemidlene blir brukt både direkte og indirekte. De private skolene er 

avhengige av sitt omdømme og det å ha legitimitet. De må uavhengig av lovverk, 

tilsyn eller annen kontroll fra myndighetene, ha en bred aksept fra det sosiale systemet 

skolen operer i. For at de private skolene skal kunne framstå som et konkurransedyktig 

og reelt alternativ til den offentlige skolen, er de avhengige av profesjonell autonomi 

for å ivareta og videreutvikle den enkelte skoles egenart.  
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Forord	  
	  
I 2010 startet jeg på studiet i Utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo. Det har vært 

en lang reise og mye har skjedd i løpet av disse årene, både privat og på jobb. Når jeg 

nå har fullført mastergraden i Utdanningsledelse, føler jeg en dyp takknemlighet 

overfor de mange som har bidratt og inspirert meg gjennom denne perioden, og jeg 

ønsker med dette å takke dere alle.  

 

Jeg vil rette en spesiell takk til de mange inspirerende foreleserne jeg har hatt 

gjennom studiet, og ikke minst Eli Ottesen som var den første som fikk meg på 
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seg å bli min andre veileder for masteroppgaven, ble jeg utrolig glad. Jeg visste hvor 

inspirerende og dyktig hun var, og det føltes dessuten som om sirkelen var full-

kommen: Hun representerer både begynnelsen og slutten av dette prosjektet for meg. 

Jeg ønsker også å rette en særlig takk til min første veileder, Jeffrey Hall, som har 

fulgt meg nesten hele veien. Det var han, som allerede en god stund før jeg startet 

med masteroppgaven, fikk meg inn på ”riktig spor” og tipset meg om at det var lite 

som var skrevet om private skoler og tilsyn. Jeg vil takke han for all imøtekommen-

het, positiv støtte og grundige tilbakemeldinger. Takk også til Jorunn Møller som tok 

meg om bord på LEX-EL-prosjektet og gav meg følelsen av å være en del av noe 

større.  

 

Takk til mine herlige informanter, som så velvillig har stilt opp og delt både tid og 

kunnskap med meg. Takk, min kjære medstudent, Kari Kolbjørnsen Bjerke: Du har 

vært en viktig sparringspartner og inspirasjonskilde for meg. Takk også til min 

arbeidsgiver for å ha lagt til rette for at jeg kunne gjennomføre studiene ved siden av 

jobb. Til slutt, takk til min kjære mann og mine to herlige barn for en enorm forståelse 

og tålmodighet: Takk for all tid og rom dere har gitt meg. Dere betyr alt.  
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1. Innledning	  

1.1	  Bakgrunn	  og	  motivasjon	  for	  oppgaven	  

Rektors virke foregår i et spenningsfelt mellom fag, administrasjon og politikk 

(Lillejord, 2011), og innenfor hvert av disse områdene er det mange arbeidsoppgaver 

og kunnskapsområder en rektor må beherske. En rektor skal blant annet administrere 

skolen som organisasjon og lede skolens personalet i en samlet pedagogisk innsats for 

elevenes læring og utvikling. Rektor skal også sortere og prioritere politiske føringer 

og omdanne politiske vedtak til god pedagogisk praksis (ibid.). Ett av områdene en 

rektor også må forholde seg til er et relativt omfattende lov- og regelverk (Welstad, 

2011), og gjennom tilsyn blir skolene kontrollerte på om skolens virksomhet drives i 

tråd med gjeldende lov- og regelverk. Gjennom tilsynet får rektorene en tilbake-

melding på i hvilken grad skolens praksis er i samsvar med offentlige myndigheters 

mål og føringer (Helgøy & Serigstad, 2004).  

 

Tilsyn er altså noe som skoleledere må forholde seg til i sitt daglige virke, og det å se 

på hvordan tilsyn oppleves og hvordan tilsyn eventuelt kan påvirke driften av skolene, 

anser jeg som nyttig for å videreutvikle både skole og tilsyn. Særlig relevant synes jeg 

det er å se på forholdet mellom nasjonal styring og lokal handlingsfrihet.  

 

Jeg har erfaring fra flere private skoler, og da jeg gjennom forarbeidet til dette 

prosjektet fant ut at det er gjort forholdsvis lite på tilsyn og private skoler i Norge, ble 

jeg svært motivert til å finne ut mer. Jeg har valgt å se på felles nasjonalt tilsyn, og 

tema for mastergradsprosjektet mitt har dermed blitt «Nasjonalt tilsyn i private 

grunnskoler». Jeg håper at mitt mastergradsprosjekt kan være med på å rette søkelys 

mot et område innenfor fagfeltet, som i mindre grad er undersøkt i Norge.  

 

1.2	  Problemstilling	  

Formålet med undersøkelsen er å gjøre rede for rektors opplevelser av det nasjonale 

tilsynet i private skoler og drøfte tilsynets betydning for de private skolene og hvordan 

deres egenart ivaretas i spenningsfeltet mellom offentlig styring og lokal 

handlingsfrihet. 
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Jeg ønsker å finne ut mer om hvordan rektor i private skoler opplever:  

• det nasjonale tilsynet og samarbeidet med ulike aktører i den offentlige 

forvaltningen i tilknytning til tilsynet?  

• det nasjonale tilsynets betydning for de private skolenes legitimitet og drift?  

• det nasjonale tilsynets påvirkning når det kommer til de private skolenes 

mulighet for å dyrke og videreutvikle den enkelte skoles egenart, som et 

alternativ til den offentlige skolen? 

 

1.3	  Begrepsavklaringer	  

I problemstillingen, er det flere begreper det kan være nyttige å avklare før jeg går 

videre. I kapittel 2 vil jeg gjøre rede for det nasjonale tilsynet og tilsynets funksjon og 

motiv. Jeg vil i samme kapittel si noe om private skoler i Norge. Jeg vil komme inn på 

hvilke grunnlag private skoler kan drives ut fra, men det vil være umulig innenfor 

oppgavens omfang å si noe om karakteristiske trekk ved ulike private skolers egenart, 

på generelt grunnlag. Det er også vanskelig av anonymiseringshensyn å gi noen 

utdypende beskrivelser av de utvalgte skolenes egenart. Jeg vil derfor ikke si noe 

nærmere om dette her. Jeg vil likevel presisere at jeg bruker både begrepene 

”friskoler” og ”private skoler”. Når jeg snakker om ”friskoler” henviser jeg kun til 

skoler godkjente under friskoleloven. Når jeg snakker ”private skoler” kan det gjelde 

friskolene, men det kan også gjelder private skoler generelt.  

 

I kapittel 3 vil jeg komme inn på teori som omhandler offentlig styring og 

spenningsfeltet mellom offentlig styring og lokal handlingsfrihet. Jeg vil derfor ikke 

si noe mer om disse forholdene i denne delen av oppgaven.  

 

Når jeg i problemstillingen nevner ulike aktører i den offentlige forvaltningen, 

henviser jeg først og fremst til kommunen, Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet.  

 

I en av spørsmålene knyttet til problemstillingen for oppgaven, tar jeg opp begrepene 

legitimitet og drift. Med drift mener jeg her ulike sider ved skolens daglige virke; og 

da særlig faglige eller administrative rutiner eller organisering. Når jeg bruker 
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begrepet legitimitet, er det ut fra definisjonen om at noe er ”bredt akseptert, enten 

fordi det er godkjent i lov eller fordi det av andre grunner anses rettmessig eller 

rettferdig” (Store Norske Leksikon, 2014) og at virksomheten rettferdiggjøres av det 

sosiale system skolen opererer i (Wikipedia, 2015).  

 

1.4	  Avgrensinger	  

Jeg har i arbeidet med dette mastergradsprosjektet intervjuet fire rektorer ved fire 

private grunnskoler. Dette utgjør et begrenset utvalg, selv om jeg har forsøkt å 

intervjue rektorer med tilhørighet til ulike typer skoler. I hvilken grad disse fire 

rektorene er gode representanter for den typen skoler de arbeider for eller i hvilken 

grad mine funn stemmer overens med opplevelsene til rektorer ved andre private 

skoler rundt om i landet, kan jeg ikke si noe sikkert om. Likevel tror jeg at mange vil 

kunne kjenne seg igjen i flere av aspektene som jeg berører gjennom disse historiene. 

Dette vil jeg komme tilbake til i kapitlet om validitet (kapittel 4.5). 

 

I en mastergradsoppgave, er det vanskelig å omfavne mange ulike innfallsvinkler, da 

det ligger føringer på oppgavens omfang. Jeg har valgt å se på rektorenes opplevelser 

av det nasjonale tilsynet og har tatt utgangspunkt i teori om styring og spennings-

forholdet mellom offentlig styring og lokal handlingsfrihet. Jeg har i den teoretiske 

presentasjonen i kapittel 3 særlig konsentrert meg om en modell tilknyttet styring i 

skolen, som tar for seg spenningsfeltet mellom sentralisert og desentralisert styring, 

ansvar og administrasjon og spenningsfeltet mellom politisk og profesjonell makt. Det 

betyr at jeg ikke har gått i dybden på andre teorier som tar for seg handlingsrom, som 

for eksempel Bergs (1999) friromsmodell eller Irgens (2011) modell for hvordan 

skolene kan og bør jobbe for å utnytte eget handlingsrom. Begge disse sistnevnte 

teoriene handler i større grad om utviklingspotensialet i skolene, og ikke like mye om 

spenningene i ulike maktforhold.  

	  

1.5	  Oppbygging	  av	  oppgaven	  

I kapittel to starter jeg med å si en del om bakgrunnen for oppgaven. Jeg tar for meg 

det nasjonale tilsynet og sier litt om bakgrunn, motiv og hjemmel for tilsynet, samt 

beskriver ulike typer tilsyn. Jeg kommer inn på hvem som har tilsynsmyndighet og tar 
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for meg statistikk for å beskrive omfang blant annet i forhold til lovbrudd avdekket 

ved tilsynet. Jeg kommer også inn på forholdet mellom tilsyn som kontrollfunksjon 

og tilsyn som veiledningsfunksjon. Videre i kapittel to tar jeg for meg de private 

skolene og grunnlaget for å drive private skoler i Norge. Jeg trekker fram statistikk for 

å gi et bilde av omfanget av private skoler i Norge. Jeg kommer dessuten inn på 

hvordan de private skolene organiseres og sier avslutningsvis noe om privatisering av 

utdanning generelt.  

 

I kapittel tre tar jeg for meg teori om styring i skolen. Jeg ser på ulike styringsvirke-

middel og styringslogikker. Jeg kommer særlig inn på mål- og resultatstyring, 

evalueringsstyring og ansvarsstyring. I siste del av kapittel tre presenterer jeg en 

modell som tar for seg spenningsfeltene i styringen av skolen. Denne modellen har 

jeg hentet fra Aasen, Møller, Rye, Ottesen, Prøitz & Hertzberg (2012). Det som blir 

belyst her, er særlig spenningsfeltet mellom sentralisert og desentralisert styring, 

ansvar og administrasjon og spenningsfeltet mellom politisk og profesjonell makt.  

 

Kapittel fire beskriver de metodiske valgene jeg har gjort og hvilke utfordringer jeg 

har støtt på underveis i prosessen. Jeg sier noe om hvorfor jeg har valgt et fenome-

nologisk utgangspunkt og begrunner valget av forskningsintervjuet som metode. I det 

videre beskriver jeg prosessen med datainnsamlingen, jeg presenterer utvalget, og 

kommer så inn på arbeidet med transkripsjon og analyse, for avslutningsvis å si noe 

om validitet og reliabilitet.  

 

I neste del, kapittel fem, presenterer jeg empirien. Her beskriver jeg rektors opple-

velser av det nasjonale tilsynet og samarbeidet med ulike aktører i den offentlige 

forvaltningen gjennom tre delkapitler: 5.1.1: Arbeidet med tilsynet, 5.1.2: Om å være 

”juridisk aktør” og 5.1.3: Samarbeide med ulike aktører i den offentlige forvaltningen. 

Dernest tar jeg for meg informantenes berettelser om tilsynets betydning for 

legitimitet og drift. Her fokuserer jeg på ”Opplevelsen av nytteverdi” (5.2.1) og 

”Konsekvenser for de private skolene” (5.2.2). Til slutt presenterer jeg informantenes 

fortellinger om de private skolenes egenart og handlingsrom (5.3).  

 

I analysedelen (kapittel seks), tar jeg utgangspunkt i empirien som presentert i kapittel 

fem, og analyserer denne i forhold til modellen om spenningsfelt i styringen av skolen 
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(Aasen m.fl., 2012). Jeg har delt kapitlet inn i to deler, der jeg først analyserer 

materialet ut fra spenningen mellom sentralisert og desentralisert ansvar, og så ut fra 

spenningen mellom politisk og profesjonell makt. Dette bringer jeg så videre inn i en 

avsluttende drøfting (kapittel syv), der jeg også bringer inn annen relevant forskning 

og teori. Her vil jeg først drøfte tilsynets betydning for de private skolene (7.1), for så 

å drøfte de private skolenes egenart og handlingsrom (7.2). Dette rundes av og 

oppsummeres i det aller siste kapitlet, kapittel åtte.	  	   	  
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2. Bakgrunn	  

2.1	  Nasjonalt	  tilsyn	  

Det å utøve tilsyn i norsk skole har røtter så langt tilbake som til 1837 (Sivesind, 

2012). Hvordan tilsynet har vært utøvet siden den gang har variert. Dette gjelder både 

hvem som har hatt ansvaret for tilsynet og innholdet i tilsynet, deriblant i hvilken grad 

tilsynet skal vektlegge pedagogiske utviklingsoppgaver og veiledning eller ha en mer 

juridisk kontrollfunksjon. Likeledes bakgrunn og motivasjon for tilsynet; for eksempel 

behovet for lokal eller sentral kontroll (ibid.).  

 

Det finnes flere ulike definisjoner for tilsyn, og de fleste definisjoner vektlegger tilsyn 

som en kontrollaktivitet (Helgøy & Serigstad, 2004). Kontroll kan være et mål for 

staten, og da er begrepet nært knyttet til makt. Kontroll kan også være et middel for å 

nå målet, og da er tilsyn en av flere reguleringsmekanismer som kan brukes som 

middel for å nå målet. Hensikten er å overvåke og sikre bestemte verdier som anses 

som verdifulle i samfunnet. Hvilke verdier dette er, kan variere mellom samfunn og 

over tid (ibid.).  

 

	  
Figur	  1:	  Kontroll som mål og kontroll som middel (Helgøy & Serigstad, 2004:16) 
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Tilsyn er altså en del av et større reguleringssystem, og tilsynet igjen, kan benytte seg 

av ulike virkemidler; herunder kontroll eller veiledning (Helgøy & Serigstad, 2004). 

Når tilsynet bruker kontroll som virkemiddel, følger de opp om regelverket etterleves. 

Dersom tilsynsmyndigheten finner lovbrudd eller mislighold, vil det fremlegges på-

legg om å rette opp i lovbruddene. Vanligvis, vil det i etterkant av tilsynet være en ny 

kontroll, for å sjekke om lovbruddene har blitt rettet opp i. Et kontrollbasert tilsyn har 

en pessimistisk grunntanke der man ”reiser tvil om tilsynsobjektenes evne eller vilje til 

å følge de fastsatte regler” (Helgøy & Serigstad, 2004:20). Trusselen om sanksjoner 

vil under dette tankesettet være nøkkelen til måloppnåelse (ibid.). Omgangsformen 

under denne typen av tilsyn, vil bære preg av monolog, og nøytralitet og likebehand-

ling er grunnleggende prinsipper.  

 

Tilsynet kan også ha en veiledende funksjon. Da vil faglighet og kunnskapsutvikling 

stå sentralt, og da er prosessen viktigere. Omgangsformen her, preges mer av dialog, 

og det er viktig at forholdet bærer preg av tillit og at innsikt opparbeides. Tilsyns-

myndighetene har en veilederrolle og innehar faglig kompetanse som tilsynsobjektene 

har tillit til. Tilsynsmyndighetene inntar en ikke-autoritær rolle i tilsynsutøvelsen 

(Helgøy & Serigstad, 2004). Oppsummert, kan man si at et kontrollbasert tilsyn vil 

basere seg på rasjonaliteten i nedfelte lover, regler og normer, og målet for tilsynet vil 

være en regelverkskontroll. Et veiledningsbasert tilsyn, på sin side, vil være mer 

opptatt av om resultatene er i tråd med intensjonene. Målet for tilsynet vil da være 

resultatkontroll (ibid.).   

 

Tilsynsordningen i skoleverket, slik den er i dag, utøves med hjemmel i kommuneloven 

og opplæringsloven, og omfatter flere ulike typer tilsyn: Det kan være ”sentralt 

initierte” tilsyn, der disse planlegges fra sentralt hold (Kunnskapsdepartementet eller 

Utdanningsdirektoratet) og gjenspeiler sentrale satsninger. Det kan også være ”egen-

definerte tilsyn”, der Fylkesmannen selv velger tema for tilsynet. Tilsynene kan være 

”planlagte” og være en del av en større plan, men kan også være ”hendelsesbaserte 

tilsyn”, som gjerne er egendefinerte tilsyn, der tilsynet åpnes kort tid etter at bestemte 

forhold blir gjort kjent for Fylkesmannen. Det kan også være ”oppfølgingstilsyn” der 

det åpnes et nytt tilsyn der det har vært tilsyn tidligere, med det til hensikt å følge opp 

om tidligere lovbrudd har blitt utbedret. Slike tilsyn kan være både planlagte og 
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hendelsesbaserte. Tilsynene kan dessuten være ”skriftlige”, og baseres på skriftlig 

dokumentasjon, og de kan være såkalte ”stedlige tilsyn”, der skriftlig dokumentasjon 

suppleres med intervjuer eller befaring (Utdanningsdirektoratet, 2013).   

 

I St.prp. nr. 65 (2002-2003) er tilsynets rolle beskrevet på følgende vis:  

Med økt handlefrihet for skoleeier må statens tilsynsapparat bli bedre og 
mer målrettet. (…) Viktige elementer i arbeidet er etablering av et 
nasjonalt system for kvalitetsvurdering i grunnopplæringen og endring av 
opplæringsloven for å sikre skoleeier større lokalt handlingsrom og 
ansvar. (…) Resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger, innsamlet 
informasjon om ressursbruk, tidligere tilsyn, klager, medieomtale etc. vil 
gi grunnlag for en mer målrettet oppfølging av skoleeier ved at det 
synliggjøres hvor det er behov for ekstra innsats (Finansdepartementet, 
2003). 

 

Det er fylkesmannsembetene som gjennomfører kontrollene med de offentlige skolene, 

og det legges ned 40-50 årsverk på tilsynet (Tvinnereim, 2012). Utdanningsdirektoratet 

gjennomfører tilsynet med de private skolene (Utdanningsdirektoratet, 2014b). Hen-

sikten er å undersøke om praksis er i samsvar med loven og eventuelt gi pålegg om å 

endre praksis. Ved de nasjonale tilsynene har andel påviste lovbrudd vært mellom 60-

90% per år (Tvinnereim, 2012). Andelen lovbrudd har vært nedadgående i perioden 

2010-2013 (Utdanningsdirektoratet 2014c), og gjennom oppfølgingstilsyn har man i 

følge Utdanningsdirektoratet (2014a) kunnet vise til at lovbrudd blir korrigert – i 2012 

og 2013 fikk halvparten av kommunene og skolene som hadde oppfølgingstilsyn ingen 

nye pålegg.	  	  

	  

Fokuset har i lengre tid vært på å utvikle kontrollmetoder og strategiske innretninger, 

tilpasset utdanningssektoren (Tvinnereim, 2012), og det er den juridiske kontrollfunk-

sjonen som har vært det sentrale i det norske, nasjonale tilsynet siden 2006 (Hall, 

2013). Hensynet til kommunenes handlingsrom har vært et viktig element i den siste 

skolereformen, og myndighetene har derfor valgt å la skoleeiere kontrollere sitt eget 

system, framfor å føre en detaljstyring av lokal virksomhet. Det statlige tilsynet skal 

ikke være noe mer enn lovlighetskontroll, og skal først og fremst operasjonalisere lov-

verket og normere hva som er ”godt nok”, og ikke uttrykke en slags nasjonal norm for 

hva som er beste praksis eller kvalitet (Sivesind & Bachmann, 2011). Av hensyn til 

lokal handlingsfrihet, har tilsynet ikke gitt veiledning under tilsynet. Eventuell veiled-

ning har i så fall kommet i etterkant som støtte for å rette opp lovbrudd (ibid.). I 
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St.meld. nr. 20 (Kunnskapsdepartementet, 2013) kommer det fram at det er stor 

etterspørsel etter veiledning om lovverket og det blir uttrykt at det framover skal 

legges større vekt på veiledning. Det blir videre presisert at:  

En god kombinasjon av tilsyn med og veiledning om lovverket der både 
bindingene og handlefriheten blir synliggjort, vil kunne være en effektiv og 
viktig støttefunksjon i lokalt utviklingsarbeid og i implementeringen av 
nasjonal politikk. (…) Tilsynet er, og skal være en legalitetskontroll det vil 
si en kontroll av om kommunene oppfyller plikter de er pålagt ved lov, og 
veiledning skal ikke være en del av tilsynet. Tilsyn er således noe annet 
enn veiledning. Med en klar bevissthet om dette kan tilsyn med og 
veiledning om lovverket drives av samme instans og personer og knyttes 
tett og koordinert sammen. (Kunnskapsdepartementet, 2013).  

	  

2.2	  Private	  skoler 

I Norge har det generelt sett vært relativt få private skoler, sammenlignet med andre 

land (Statistisk sentralbyrå, 2014). Dette er blant annet fordi det foreligger visse 

begrensninger i hvem som kan drive skole i Norge, og fordi det å definere hvem som 

kan drive skole i Norge er et politisk anliggende som det ikke har vært politisk 

enighet om (Karlsen, 2006). I Norge har det vært en tradisjon for at utdanning er et 

offentlig ansvar og en oppgave for stat og kommune. Private alternativer er likevel en 

del av det norsk skolesystemet, og de private skolene er ofte sett på som et alternativ 

til den offentlige skolen; de utgjør et supplement og et mangfold (ibid.).  

 

Det har hovedsakelig vært tre motiv som har vært overordnede i argumentasjonen for 

privatskolene: foreldreretten, reformhensynet og kvalitetshensynet (Thuen, 2012). 

Foreldreretten har sitt utspring fra liberalistiske idéer og handler om borgerlige 

friheter. Det handler om individets (foreldrenes/elevenes) valgfrihet, og om foretakets 

(skolens) etableringsrett. Dette utgjør privatskoleidéens grunnprinsipp. Reform-

hensynet dreier seg om at de private skolene, gjennom sin egenart, kan bidra med 

inspirasjon og idéer til den offentlige skolen, og tanken bak kvalitetshensynet baserer 

seg på at fri konkurranse mellom alle skoler (offentlige og private), kan bidra til å 

løfte kvaliteten i den enkelt skole (ibid.).  

 

I dag finnes det grunnlag for å drive skoler med statsstøtte og uten statsstøtte, og man 

må søke Utdanningsdirektoratet om godkjenning for å drive disse skolene på lovlig 

vis. Skolene med rett til statsstøtte godkjennes enten ut fra friskoleloven eller ut fra 
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Voksenopplæringslovens kapittel 4 (Utdanningsdirektoratet, n.d) og har mulighet til å 

få dekket 85% av driftskostnadene (Karlsen, 2006). Skolene uten rett til statsstøtte, 

godkjennes etter Opplæringsloven § 2-12 (Utdanningsdirektoratet, n.d). I den videre 

framstillingen, vil jeg konsentrere meg om grunnskoler som er godkjent etter friskole-

loven, da rektorene jeg har intervjuet, har arbeidet i grunnskoler godkjente under 

denne loven.  

 

Skoler må oppfylle ett av følgende grunnlag for å bli godkjente som friskoler og 

drives i samsvar med godkjente læreplaner (Karlsen, 2006): livssyn, anerkjente peda-

gogiske retninger (for eksempel Montessoriskoler og Steinerskoler), internasjonale 

grunnskoler og videregående skoler, videregående opplæring med toppidrett, norske 

grunnskoler i utlandet, særskilte tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede, 

videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram eller ha en særskilt profil 

(Utdanningsdirektoratet, n.d.).  

Friskolene skal ha et skolestyre som er det øverste ansvarlige organ ved skolen, og 

som har ansvar for at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. I 

styret har en representant fra følgende aktører møte- og uttalerett på møter: 

kommunen eller fylkeskommunen, elevrådet, foreldrerådet, undervisningspersonalet, 

andre ansatte ved skolen, daglig leder av skolen (Lovdata, 2003).  

 

Antallet private skoler har hatt en jevn økning, og i perioden fra 2002 til 2014 ble 

omtrent 100 nye private grunnskoler opprettet. I 2014 tilsvarte de private grunn-

skolene 7,2 % av alle grunnskolene (gjelder både skoler med og uten statsstøtte). I 

1985/86 var tilsvarende tall 1,1 % og i 2005/06 4,7 %. Antallet elever i private skoler 

har også økt, selv om de bare utgjør omtrent 3 % av alle grunnskoleelever. I 1985/86 

var tallet 0,8 % og i 2005/06 2,15%. Sammenliknet med andre land, gikk for 

eksempel 15 % av elevene på barnetrinnet og 27 % av elevene på ungdomstrinnet i 

private skoler i Danmark. I OECD-landene, sett under ett, gikk 11 % av elevene på 

barnetrinnet og 15 % på ungdomstrinnet på private skoler (Statistisk sentralbyrå, 

2014).  

 

Privatisering av utdanning er et komplekst fenomen (Karlsen, 2006). Man kan se på 

privatisering som en overføring av eierskap, oppgaver, funksjoner og makt fra 
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offentlig sektor til private foretak, der private aktører helt eller delvis overtar eierskap 

og ansvar. I norsk sammenheng, vil det være snakk om mellomløsninger, der private 

skoler utfyller og supplerer det offentlige skolesystemet. I andre land enn Norge, kan 

private skoler ha muligheter for å ta ut økonomisk gevinst, mens i Norge er denne 

formen for økonomisk privatisering av utdanning ikke lovlig. I Norge dreier det seg 

derimot om en ideologisk privatisering, der motivet er en form for ”verdimessig 

gevinst ved utbredelsen av et livssyn eller en idé” (Karlsen, 2006:162). Likevel vil 

man kunne trekke paralleller til markedstankegang, da skolene fungerer innenfor et 

marked i den betydning av at de konkurrerer om elever og ressurser. Dersom skolene 

ikke har eller klarer å rekruttere elever, vil de heller ikke få tilgang på ressurser. 

Privatisering av utdanning kan være medvirkende til at dynamikken mellom tilbud og 

etterspørsel blir sterkere. I slik markedstankegang, vil skolen gjerne oppfattes som et 

ferdig produsert tilbud, foreldrene kan stille krav til skolen og skolens oppgave er å 

framstå som attraktiv ved å kunne vise til dokumentert kvalitet. Denne tankegangen 

har også fått innpass i den norske, offentlige debatten, ved innføringen av det 

nasjonale kvalitetsvurderingssystemet  (ibid.).  

 

Likevel, vil ikke utdanning kunne konkurrere om pris gjennom tilbud og etterspørsel 

som på et fritt marked. Det vil heller ikke være næringsfrihet, som i et fritt marked – 

skoler vil ikke kunne starte opp uten videre, men må først søke om å få starte opp og 

siden godkjennes av statlige myndigheter (Carlbaum, 2014). Når det innføres mar-

kedslogikk inn i områder som ikke er markeder, kalles de kvasimarkeder (Langfeldt, 

2008). I slike kvasimarkeder, kan det oppstå dreininger og vridninger når markeds-

logikk innføres. Et eksempel kan være når elevenes prøveresultat blir et uttrykk for 

skolens kvalitet; da kan dette, i stedet for å resultere i økt kvalitet og effektivitet, lede 

til ”teaching to the test”, karakterinflasjon og juks (ibid.). I kvasimarkeder, vil staten 

kunne delegere autonomi til skolene, mens de opprettholder kontroll gjennom styring 

(Hall & Sivesind, 2014).  

 

De private skolene jeg har sett nærmere på, er skoler godkjente under friskoleloven, 

og disse skolene har en egenart som gjør skolene til noe annet enn de offentlige 

skolene. Samtidig er de underlagt friskolelovens lover og regler og må følge mange 

av de samme eller tilsvarende rundskriv og lignende. Tilsyn er heller intet unntak, og i 

2014 gjennomførte Utdanningsdirektoratet tilsyn med 25% av friskolene som var i 
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drift (Utdanningsdirektoratet, 2015). Tema for tilsynene var styrets rolle, økonomi-

forvaltning, skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø og forvaltningslovens 

saksbehandlingsregler. I tillegg ble noen tema valgt ut fra en ”risikovurdering” 

foretatt av Utdanningsdirektoratet (ibid.). Jeg vil i kapittel 4.3 komme nærmere 

tilbake til utvalget og tema for tilsynet ved de utvalgte skolene. 
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3. Teori	  

3.1	  Styring	  i	  norsk	  skole	  

Skole og utdanning blir ansett for å være viktig både for den enkelte og for samfunnet 

som helhet. For den enkelte, gir utdanning muligheten til å delta i samfunnet på ulike 

måter, og derfor kan utdanning være avgjørende for den enkeltes livskvalitet. For 

samfunnet, er utdanning en måte å sikre nasjonens velferd på. Utdanning er også 

viktig for å styrke og videreutvikle det demokratiske samfunn (Møller & Ottesen, 

2011). Skolen kan, gjennom felles innhold, stimulere til tilhørighet og gi den enkelte 

en opplevelse av like rettigheter. For samfunnet kan utdanning ha en økonomisk eller 

instrumentalistisk nytteverdi, ved at man rekrutterer ny arbeidskraft, tilpasset produk-

sjonen i landet, samtidig som det kan føre til fornyelse og styrking av konkurranse-

evnen som ligger i landets produksjon (Langfeldt, 2008). Hva skolen skal være og 

inneholde, og hvordan ressursene i skolen forvaltes, er derfor av politisk interesse.  

 

Staten har mandat til å skape politikk, men fungerer i et samspill med det sivile 

samfunn og markedet. De vil hele tiden virke i samspill og motspill med hverandre. 

Dette kan for eksempel illustreres på følgende måte: Dersom det rettes kritikk mot en 

treig og ineffektiv offentlige styring, vil det ofte bli besvart med at det settes inn mer 

effektive og omstillingsdyktige elementer som er mer vanlig i markedet. Det vil også 

være ulike nivåer i den offentlige styringen; statlig, regionalt og kommunalt nivå, og 

disse vil også i større eller mindre grad spille med eller mot hverandre (Langfeldt, 

2008).   

 

Én måte å dele inn politisk styring av utdanning på, er i: 1) juridisk styring (lover, 

regler, forskrifter), 2) økonomisk styring (tildeling, fordeling, inndragning av 

økonomiske ressurser), 3) ideologisk eller informativ styring (mål, læreplaner, 

retningslinjer, utdanning av lærere og ledere, og ulike typer informasjon med 

holdnings- og atferdsendring som mål), og 4) evalueringsstyring (nasjonal vurdering, 

resultater, tilbakerapportering) (Langfeldt, 2008; Møller & Ottesen, 2011).  

 

I den norske skolen var det lenge vekt på å bruke innholdsstyrte styringsvirkemiddel 

som for eksempel læreplanen, og skolen fungerte i denne perioden mer som et kvalifi-

seringssystem (Skedsmo, 2011). Skoleledernes ansvar var primært å sørge for at 
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skolene ble drevet ut fra de økonomiske og rettslige rammene som skolene var pålagt å 

følge fra statlig hold. Skolen kan med andre ord sies å i lengre tid ha vært stramt 

politisk styrt (Lillejord, 2011).  

 

Mål- og resultatstyring begynte å få innpass i det norske skolesystemet på slutten av 

1980-tallet (Sivesind & Bachmann, 2011), og ble sentralt på 1990-tallet med innfør-

ingen av nye styringsstrategier og ledelse i offentlig sektor (Møller, Prøitz, Rye & 

Aasen, 2013). ”New Public Management” (NPM) er en styringslogikk der mål- og 

resultatstyring er sentrale elementer, og der individualisme, valgfrihet, bedre service 

og høyere kvalitet er vektlagt (Karlsen, 2014). Opprinnelig hadde NPM sitt utspring i 

privat sektor, men ble siden innført i offentlig sektor, også i utdanningssektoren. På 

organisasjonsnivå var det særlig økonomiske insentiver, ledelse, fleksibilitet og 

resultatstyring som ble sentrale virkemidler (Møller m.fl., 2013). Samtidig var man i 

Norge i dette tidsrommet opptatte av å ha en sterk offentlig fellesskole, der alle hadde 

rett til likeverdig utdanning og der det å styrke et felles kunnskapsgrunnlag var det 

sentrale. Norge ble derfor sett på som et annerledesland, og reformene ble i mindre 

grad påvirket av de sentrale NPM-ideene om desentralisering og markedet som 

leverandør av kunnskap, kompetanse og velferd (ibid.). Det var myndighetene som 

formulerte målene, formidlet disse videre nedover i systemet og vurderte resultatene 

på måloppnåelsen (Lillejord, 2011). De nasjonale læreplanmålene var detaljerte og 

inneholdt krav både til organisering av fagstoff og til hvilke metoder som skulle tas i 

bruk i undervisningen (Møller m.fl., 2013). Man hadde med andre ord en statlig 

overstyring, handlingstvang og ensretting, som man på 2000-tallet ønsket å snu til 

handlingsrom, valgfrihet og mangfold, gjennom innføringen av skolereformen 

”Kunnskapsløftet” (ibid.). Opp gjennom skolehistorien, kan man se at makten har blitt 

forskjøvet mellom sentralisering og desentralisering (Karseth, Møller & Aasen, 2013), 

og gjennom Kunnskapsløftet ble fokus flyttet til at det var den enkelte lærer, skole-

leder og skoleeier selv som var de som best visste hvordan god læring kunne skapes 

innenfor rammen av nasjonale mål (Lillejord, 2011).  

 

Etter at målstyring kom inn som et sentralt prinsipp i norsk skole, gikk fokuset fra å 

hovedsakelig være sentrert rundt gode målformuleringer til å bli mer opptatte av å 

hvordan resultatene skulle tolkes og bearbeides, noe man så særlig etter at PISA-

resultatene fra 2000 ble offentliggjort (Lillejord, 2011). Evalueringsstyringen fikk økt 
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betydning utover 2000-tallet (Møller & Ottesen, 2011), med blant annet innføringen av 

det nasjonale vurderingssystemet i 2005 (Skedsmo, 2011). Dette systemet består av en 

rekke vurderingsverktøy, som nasjonale prøver, avgangsprøver og eksamen, diverse 

kartleggings-materiell, karakter- og læringsstøttende prøver, diverse veilednings-

materiell og deltakelse i internasjonale undersøkelser (ibid.).  

 

Med resultatstyringen, kom også ansvarliggjøringen. Selv om det var de sentrale 

myndighetene som formulerte målene og vurderte resultatene av måloppnåelsen, så 

var det skolelederne som skulle stå til ansvar for resultatet. Det betød at rektor ikke 

bare hadde ansvar for å følge lover, regler og budsjetter, men også fikk ansvaret for å 

bedre de pedagogiske prosessene (Lillejord, 2011). Etter hvert innså man at det var et 

gap mellom det staten forventet og resultatene man så, og at utfordringene ikke bare 

kunne være den enkelte lærers eller rektors ansvar alene, men at systemet måtte 

arbeide sammen for å møte utfordringene. I kjølvannet av dette kom det på slutten av 

2000-tallet store satsninger på kompetanseheving, blant annet formaliserte 

utdanningstilbud for skoleledere (ibid.). 

 

Ansvarsstyring kan på mange måter, slik vi kjenner det fra norsk skole, beskrives som 

et hierarkisk system, der påleggene kommer ovenfra og ansvaret fordeles nedover i 

hierarkiet (Langfeldt, 2008). Fremstillingen nedenfor skisserer denne relasjonen 

(basert på Langfeldt, 2008). Når ansvaret fordeles, handler det om hvem som skal 

stilles til rette for for eksempel skolens testresultater (som kan bli sett på som en 

representasjon av skolens kvalitet). Ansvarsstyring handler dermed også om skyld og 

skyldfordeling, og om skyldunngåelse og om legitimitet. For å oppnå legitimitet må 

skolene kunne gjøre rede for hvordan de benytter seg av ansvaret de er seg betrodd 

(ibid.). Og selv om det er viktig å ha in mente at det er forskjell på hvem som har den 

formelle makta og hvem som har den reelle makta, så har staten som institusjon 

monopol på tvangsmakt og har gjennom dette mulighet til å ta i bruk nødvendige 

styringsvirkemiddel for å oppnå de mål staten setter for seg og sine undersåtter (ibid.). 
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Nivå: Ansvar:  

Nasjonalt nivå: Staten, gjennom 

Kunnskapsdepartementet og direktorat 

Ansvar for design av styringssystem 

Regionalt nivå: 

Fylkesmennene 

Ansvar for kontroll av 

kvalitetsvurderingssystem i praksis 

Lokalt nivå: 

Skoleeier (fylkeskommune/kommune) 

Ansvar for kvaliteten i skolen 

(strukturegenskaper, prosesser, resultater) 

Skoleledelsen Skolen står til ansvar overfor skoleeier 

Lærer Lærer står til ansvar overfor skoleledelsen 

(Elev) (Elev står til ansvar overfor lærer) 
Figur	  2:	  Ansvarsstyring; forsterkning av en hierarkisk relasjon (basert på Langfeldt, 2008:60) 

	  
Gjennom hierarkisk styring, hevder Roald (2012) at skole- og kommunalnivået kan 

utvikle produktive eller uproduktive samhandlingsformer, og at dette kan føre til både 

et større eller et snevrere lokalt handlingsrom.  

 

I modellen under, illustrerer Roald (2012:197) tre ulike former for utviklingskultur. 

Den første trekanten viser et klassisk, regelorientert hierarki med tradisjonelle skiller 

og sammenhenger mellom nivåene (”hierarkisk utviklingskultur”). Her er styrings-

linjene tydelige, men de gir et avgrenset lokalt handlingsrom. Den andre trekanten 

visualiserer en ”kontraproduktiv utviklingskultur”. Denne symboliserer hvordan 

ansvarliggjøringen kan gi større lokalt ansvar, men også føre til store spenninger som 

gir økt avstand mellom nivåene i hierarkiet. Når disse spenningene blir for store, vil 

det oppstå et ”kontraproduktivt vakuum” der utviklingsmulighetene og handlings-

rommet svekkes. Den siste trekanten, synliggjør at man kan få til en ”produktiv 

utviklingskultur” gjennom god samhandling mellom de ulike aktørene (politikk, 

administrasjon, profesjon, elever og foreldre), og at dersom dynamikken mellom de 

ulike aktørene stimuleres, kan et meningsfullt handlingsrom skapes. Modellen er 

utviklet for å beskrive forholdet mellom skole- og kommunenivå, men da det dreier 

seg om samhandling mellom ulike nivåer i et hierarkisk system, har prinsippene en 

overføringsverdi til andre tilsvarende forhold.  
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Figur	  3:	  Fra hierarkisk styring til uproduktivt eller produktivt kvalitetsarbeid (Roald, 2012:197) 

 

Det kan oppstå mange spenninger relatert til styring i utdanningssektoren. Som 

allerede nevnt, skapes styring av samspill og motspill, mellom stat, marked og det 

sivile samfunn, og mellom ulike nivåer og organer i den statlige styringen (Langfeldt, 

2008). I det følgende vil jeg se på en modell som beskriver spenningene mellom 

sentralisert og desentralisert ansvar og mellom politisk makt og profesjonell makt. 

Denne modellen vil danne grunnlaget for analysen jeg vil foreta i kapittel 6.  

 

3.2	  Spenningsfelt	  i	  styringen	  av	  skolen	  
Da skolereformen ”Kunnskapsløftet” ble innført i 2006, var en av de viktige ut-

danningspolitiske endringene at skoleeier og den enkelte skole skulle myndiggjøres 

og ansvarliggjøres (Aasen m.fl., 2012). Utdanningen skulle styres nedenfra, og det 

kommunale selvstyret og profesjonens autonomi skulle styrkes (Møller m.fl., 2013). 

Når den enkelte skole og lærer myndiggjøres og stilles til ansvar, oppfattes skolene 

som egne resultatenheter og må stå til ansvar for beslutninger som fattes, den 

pedagogiske praksis og resultater som oppnås (Aasen m.fl., 2012). 

 

Som jeg var inne på innledningsvis i kapittel 3.1, er det mange som har interesse av 

hva skolen skal være og inneholde, og også hvordan ressursene i skolen skal forvaltes. 

Skole og utdanning er derfor et område av politisk interesse. I styringen av skolen, vil 

det dermed være ulike spenningsforhold, for eksempel mellom lokalt selvstyre og 

nasjonale styringsbehov, og mellom politisk og profesjonell styring. Disse spennings-

feltene har Aasen m.fl. (2012:306) illustrert gjennom følgende modell:  
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Figur	  4:	  Mekanismer for styring (Aasen m.fl., 2012:306) 

 

De to aksene illustrerer spenningsfeltet mellom sentralisert og desentralisert ansvar, 

styring og administrasjon på den ene aksen, og spenningsfeltet mellom politisk makt 

og profesjonell makt på den andre aksen. Gjennom denne forenklede modellen vil man 

altså få fire ulike scenarioer, avhengig av fordeling av sentralisert eller desentralisert 

makt og hvem som besitter makta (politiske eller profesjonelle aktører): Nasjonal 

politisk styring, kommunalt selvstyre, ekspertstyring og profesjonelt selvstyre.  

 

Nasjonal politisk styring av utdanning viser til et system der de nasjonale myndig-

hetene (Storting, regjering, departement) styrer opplæringen ved hjelp av ulike 

virkemidler: Det kan være å sette opp lover og regler og kontrollere om regelverket 

overholdes. Det kan også være gjennom bruk av finansielle virkemidler; fordeling, 

bevilgning og øremerking av økonomiske midler. Den nasjonale politiske styringen 

kan også rette seg mer mot innholdet i skolen; gjennom forskrifter, informative 

virkemidler og støttefunksjoner, eller gjennom mer direkte aktivitets- og tiltaksstyring 

(for eksempel politisk initierte handlingsplaner).  
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Kommunalt selvstyre viser til et system der lokale politiske myndigheter har fått 

delegert beslutnings- og forvaltningsmyndighet innenfor nasjonale mål og rammer. 

Når styring av utdanning desentraliseres, blir økonomiske prioriteringer og admini-

strative reguleringer viktige, og resultatrapportering og brukerundersøkelser gir viktig 

informasjon og danner beslutningsgrunnlag for den lokale politikkutformingen.  

 

Ekspertstyring viser til et sentralisert system der profesjonelle forvaltere (departement 

eller direktorat) operasjonaliserer de politiske målformuleringene. Virkemidlene kan 

være av ulik art: administrative, finansielle, informative, støttende og vurderende 

tiltak. Når man viser til ekspertstyring, kan det også vises til sterke nasjonale profe-

sjonsorganisasjoner, tilsynsmyndigheter eller kunnskapssentra.  

 

Profesjonsstyring viser til et system der profesjonene på det operative nivået (lærere 

og skoleledere) har blitt tildelt beslutnings- og forvaltningsmyndighet. Profesjonene 

styrer seg selv ut fra kollektive yrkesnormer eller normative forpliktelser, og det 

handler om at skoleledere og lærere har større grad av muligheter til å påvirke både 

innholdet og hvordan det skal undervises. Det sentrale nivået styrer da først og fremst 

gjennom kapasitetsbygging, gjennom å formulere forventninger til resultatoppnåelse 

og gjennom tilsyn- og vurderingsstyring.  
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4. Metode	  

4.1	  Metodisk	  tilnærming	  
Fenomenologiske studier ser gjerne på handlinger og opplevelser i folks hverdagsliv, 

og det er informantenes oppfatninger som er det sentrale i analysen (Grønmo, 2004). I 

hermeneutisk tradisjon vil det være større vekt på en helhetlig forståelse. «Menings-

fulle fenomener er forståelige bare i den sammenhengen eller konteksten den fore-

kommer i. Det er sammenhengen som gir dem en bestemt mening (...).» (Johannesen, 

Tufte & Kristoffersen, 2005:348). Videre, legges det vekt på ulike typer før-forståelse 

og forskerens helhetsforståelse. Og selv om det i hermeneutisk tradisjon er 

informantenes oppfatninger og berettelser som er viktige, så vektlegges også 

forskerens forståelse og fortolkning. I denne tradisjonen, snakker man ofte om en 

vekselvirkning mellom del (informantene og det som studeres) og helhet (større 

forståelsesramme), og mellom forståelse og før-forståelse (også referert til som «den 

hermeneutiske sirkel») (Grønmo, 2004). 

 

Jeg har ønsket å legge vekt på rektors «opplevelser» med tilsynet. Til dette egner 

forstående studier seg, der informantenes opplevelser av fenomener eller handlinger 

er sentrale (Grønmo, 2004). Jeg har derfor valgt å bruke det kvalitative forsknings-

intervjuet som metode, da dette blant annet har det til hensikt å få frem sider ved den 

intervjuedes dagligliv og opplevelser av fenomener (Kvale, 1997). Kvalitative 

metoder åpner dessuten opp for mer detaljerte og nyanserte beskrivelser (Johannesen 

m.fl., 2005), og man vil kunne få mer spontane og uventede svar (Kvale, 1997). 

 

Kvale (1997) deler arbeidet med forskningsintervjuet inn i syv stadier: tematisering, 

planlegging, selve intervjuet, transkribering, analysering, verifisering og rapportering. 

Jeg har valgt å følge denne modellen i mitt arbeide med masteroppgaven. Jeg vil 

derfor i de neste kapitlene beskrive hvordan jeg har arbeidet med datainnsamlingen, 

analysen og verifiseringen, med henvisninger til disse stadiene. Jeg vil i et eget 

kapittel (4.3) spesifikt beskrive utvalget av respondenter.  
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4.2	  Datainnsamling	  (tematisering,	  planlegging,	  selve	  intervjuet)	  
Arbeidet med å tematisere intervjuet, gjennom å definere et «hva, hvorfor og 

hvordan» (Kvale, 1997), begynte tidlig i prosessen. I forberedelsene til selve master-

gradsprosjektet har jeg gjennom studiet Utdanningsledelse arbeidet med å utvikle 

kunnskap om ulike intervju- og analyseteknikker (hvordan) og gjennom ulike arbeids-

krav fått dypere innsikt i og kunnskap om emnet (hva), samt innsikt i hva som kan 

være hensiktsmessig å jobbe videre med (hvorfor). 

 

I planleggingsfasen, inngikk å planlegge selve intervjuet (Kvale, 1997). Forsknings-

intervjuet kan legges opp på forskjellige måter, ut fra hva man ønsker å få fram av 

informasjon og hvordan man ønsker å bruke informasjonen i det videre arbeidet 

(Johannessen m.fl., 2005). For eksempel kan i hvor stor grad man velger å strukturere 

intervjuet, være avgjørende for hva slags type informasjon man får. Et strukturert 

intervju, gjør det enklere å strukturere og analysere innholdet etterpå, mens et mer 

åpent intervju gir rom for mer utfyllende, spontane og uventede svar (Kvale, 1997). 

For meg var det viktig å sikre at jeg fikk dekt de ulike sidene ved problemstillingen 

jeg hadde valgt, samtidig som jeg ønsket å være åpen for nye momenter. Jeg valgte 

derfor semi-strukturert intervju, der en intervjuguide dannet grunnlaget for samtalen i 

intervjuet. 

  

Intervjuguiden er en liste med tema og generelle spørsmål, basert på problem-

stillingen og eventuelle forskningsspørsmål. Rekkefølgen på tema og spørsmål kan 

endres og oppfølgingsspørsmål kan stilles underveis i intervjuet. Et slikt intervju kan 

gi en balanse mellom fleksibilitet og en viss grad av standardisering (Johannesen 

m.fl., 2005; Kvale, 1997). Jeg valgte fire tema til intervju-guiden: 1) Innlednings-

spørsmål (litt om informantens bakgrunn, faktabaserte spørsmål om tilsynet etc.), 2) 

opplevelser ved det nasjonale tilsynet og samarbeidet med ulike aktører i den 

offentlige forvaltningen i tilknytning til det nasjonale tilsynet, 3) opplevelser av det 

nasjonale tilsynets betydning for de private skolenes legitimitet og drift, og 4) opp-

levelser av det nasjonale tilsynets påvirkning når det kommer til de private skolenes 

mulighet for å dyrke og videreutvikle den enkelte skoles egenart, som et alternativ til 

den offentlige skolen. Jeg hadde to til fem spørsmål til hver av temaene, og hadde for 

min egen del satt opp en del underspørsmål til disse, tenkt som støtte til samtalen (for 

intervjuguide, se vedlegg 1). Jeg vil i kapitlet om validitet komme mer inn på hvordan 
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jeg endret på rekkefølgen av intervjuguiden og hvordan startfasen av et intervju er 

avgjørende for etablering av kontakt og tillit og hvilken betydningen dette har i 

spørsmålet om validitet.  

 

Jeg er ydmyk for den travle skolehverdagen og bruk av andres tid. Jeg ønsket derfor å 

holde tidsrammen for intervjuet nede, og av samme grunn, valgte jeg også å gjennom-

føre intervjuet på skolen der rektor jobbet. I utgangspunktet avtalte jeg intervjuer på 

én time, men det ble ofte til at det trakk noe ut på tiden. Jeg opplevde alle rektorene 

som svært imøtekommende og åpne, og jeg opplevde alle som svært glade i å snakke 

om ”sin” skole.  

 

Jeg valgte å være åpen om hensikten med intervjuet, og klargjorde derfor allerede i 

startfasen av intervjuet hensikten med intervjuet, samt avklarte om det var i orden for 

den intervjuede å gjøre lydopptak (Grønmo, 2004). Jeg gjorde notater underveis, mest 

for å holde orden på hvilke tema og spørsmål vi hadde belyst og stikkord på tema til 

oppfølging. Jeg vil i validitets-kapitlet komme tilbake til utfordringer i forhold til det 

å stille de gode spørsmålene. Ellers ble alle informerte om at all informasjon ville bli 

behandlet konfidensielt og anonymisert, og at prosjektet var godkjent av Norsk Sam-

funnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) (se vedlegg 3). Én av rektorene ønsket litt mer 

informasjon om studien i forkant av intervjuet. Dette var stort sett samme informasjon 

som ble gitt til alle rektorene i forbindelse med den første henvendelsen (se vedlegg 2: 

Brev til skolene). Det var også viktig for meg å informere om frivilligheten i prosjek-

tet og muligheten for informantene å trekke seg, på et hvilket som helst tidspunkt. 

Dette er også viktig ut fra etiske forhold.  

	  

4.3	  Utvalg	  
Jeg ønsket å intervjue rektorer ved ulike typer av private grunnskoler, for å favne om 

eventuelle likhetstrekk eller forskjeller i skolenes opplevelser av tilsynet. Jeg foretok 

derfor en skjønnsmessig utvelgelse, med en relativt stor variasjon (Larsen, 2007). Jeg 

intervjuet fire rektorer/ daglige ledere (heretter referert til som rektor) ved ulike typer 

av private grunnskoler som mottar statsstøtte. Jeg tok første gang kontakt via e-post, 

der jeg fortalte litt om meg selv og prosjektet. Jeg var heldig, og alle de fire jeg tok 

kontakt med først, svarte ja til å være med i studien.  
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Rektorene jeg har intervjuet, arbeider ved skoler som geografisk ligger i samme 

region. Jeg har valgt en relativt snever geografisk spredning av praktiske hensyn. De 

fire skolene har ulik profil og drives på forskjellig grunnlag, men alle innenfor 

friskoleloven. På grunn av anonymiseringen, vil presentasjonene av skolene i den 

følgende beskrivelsen, være nokså nøkterne. Alle fire skolene har vært med på det 

nasjonale tilsynet i 2014, som var et såkalt dokumenttilsyn, noe som også var ett av 

utvalgskriteriene min. De hadde noe forskjellige tema for tilsynet – dette vil jeg 

redegjøre for i den videre presentasjonen av de ulike skolene og rektorene.  

 

Skole	  1	  
Skole 1 er en skole som drives med utgangspunkt i en pedagogisk plattform der 

aldersblanding er et av de sentrale elementene i opplæringen. Tverrfaglighet er også et 

viktig element ved denne skolen, som huser omtrent 120 personer, totalt (voksne og 

barn). Ved det nasjonale tilsynet i 2014 hadde skolen ”Elevers rettigheter og plikter” 

som tema. De hadde også tilsyn i 2010. Da arbeidet nåværende rektor som lærer ved 

denne skolen.  

 

Rektor 1 startet sin karriere i skolen, uten lærerutdannelse. Hun hadde en akademisk 

bakgrunn som basis, men kom først inn i skoleverdenen som forelder og styreleder for 

skolen. Hun ble siden spurt om å ta et vikariat ved skolen, og valgte da å fratre som 

styreleder og starte i jobben som lærer. Hun har videre tatt praktisk-pedagogisk 

utdanning, og hun har hatt ansvaret for å lede ungdomstrinnet og er nå rektor for 

skolen.  

 

Skole	  2	  
Skole 2 er en skole som drives på grunnlag av en pedagogisk anerkjent retning, der 

blant annet tverrfaglighet og individuell tilpasning er viktige prinsipper for 

opplæringen. Det er en 1-10-skole med omtrent 180 elever. Ved det nasjonale tilsynet 

i 2014 var temaet ”Enkeltvedtak”. Også denne skolen var med på et tilsyn i 2010.  

 

Rektor 2 har lærerutdanning med fagspesifikk fordypning, samt tilleggsutdanning 

knyttet til den pedagogiske retningen. Han har tatt første året av studiet 
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Utdanningsledelse. Rektor 2 har arbeidet som lærer ved denne skolen tidligere, og har 

vært rektor her de siste fem årene. I mellomtiden har han vært lærer og rektor ved en 

norsk skole i utlandet, i til sammen 9,5 år.  

	  

Skole	  3	  
Skole 3 drives på grunnlag av livssyn, men har elever med både ulikt livssyn og 

kulturell bakgrunn. Det er en 1-10-skole med 90-100 elever. Deler av tiden, er skolen 

organisert på en fådelt måte, ved at to og to klasser har noen av timene sammen. Tema 

for det nasjonale tilsynet ved denne skolen var i 2014 ”Elevers rettigheter og plikter”. 

Skolen hadde også et tilsyn i 2010, men var avsluttet før rektor 3 inntrådte som rektor 

ved skolen.  

 

Rektor 3 har vært rektor ved skolen i omtrent fem år, og arbeidet før det som lærer 

ved den samme skolen. I løpet av perioden hun har jobbet ved skolen, har hun også 

brukt ett år på å ta en fagspesifikk mastergrad i utlandet. Hun har også ”rektorskolen” 

fra Universitetet.  

 

Skole	  4	  
Skole 4 er en friskole som driftes på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning. 

Viktige prinsipper i opplæringen er aldersblanding, tverrfaglighet og individuell 

tilpasning. Skolen, som også er en 1-10-skole har ca. 200 elever. Temaet for det 

nasjonale tilsynet i 2014 for denne skolen var ”Elevers rettigheter og plikter”.  Skolen 

hadde også et tilsyn i 2011, før nåværende rektor begynte å arbeide her.  

 

Rektor 4 har vært rektor ved denne skolen i tre år, og har tidligere vært rektor ved en 

annen friskole i syv år. Før hun begynte å arbeide som rektor, jobbet hun som lærer 

ved to ulike offentlige skoler i til sammen 14 år. Hun har tatt første del av studiet 

utdanningsledelse ved Universitetet.  

 

4.4	  Transkripsjon	  og	  analyse	  
Etter at intervjuene var gjennomførte, sto den store arbeidsoppgaven med å transkri-

bere intervjuene foran meg. Det å notere ned ordrett, så nøyaktig som mulig, det 

informantene og jeg selv hadde sagt, viste seg å bli en tidkrevende prosess. Jeg hadde 
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fått låne en god diktafon som var med på å gjøre jobben lettere, selv om det på enkelte 

opptak likevel kunne være krevende å høre hva som ble sagt. Arbeidet med transkrip-

sjonen krevde derfor ”tomt hus” og ”headset”. Jeg installerte programmet ”inqScribe” 

og brukte en pedal, hvilket gjorde arbeidet betraktelig enklere enn erfaringer fra 

tidligere arbeider uten disse hjelpemidlene. Jeg vil i neste kapittel komme videre inn 

på betydningen av å være nitidig i arbeidet med transkripsjonen. En av fordelene med 

å gjøre transkripsjonsarbeidet selv, var absolutt at jeg merket at jeg ble godt kjent med 

innholdet i intervjuene, samt at jeg likte det å få gjenoppleve intervjuene gang på 

gang.  

 

I arbeidet med analysen, gikk jeg gjennom intervjuet flere ganger for å bli kjent med 

innholdet og for å få et overblikk over sentrale tema i materialet. Jeg foretok en såkalt 

«tematisk organisering» (se vedlegg 4), der jeg systematiserte innholdet og plukket ut 

delene av intervjuet som var relevante for problemstillingen jeg valgte for dette 

arbeidet (Johannesen m.fl., 2005). Det å knytte innholdet opp til teori, var avgjørende 

for analysearbeidet mitt; i arbeidet med å kategorisere, redusere og fortolke innholdet 

i teksten (Larsen, 2007).  

  

Teorien jeg valgte, hentet jeg fra ulike kilder, og analysearbeidet er i hovedsak gjort 

med utgangspunkt i en modell som tar for seg spenningsfeltet mellom sentralisert og 

desentralisert ansvar, styring og administrasjon på den ene siden, og spenningsfeltet 

mellom politisk makt og profesjonell makt på den andre siden (Aasen m.fl., 2012). 

  

Analysearbeidet foregikk vekselvis: Jeg arbeidet med empiri, skrev teori, gikk tilbake 

til empiri og analyserte denne ut fra teori, for så å gå tilbake til teorien. Jeg plukket ut 

noen utsnitt av empirien og analyserte denne, samtidig som jeg forsøkte å se etter en 

mer helhetlig forståelse og en større kontekst å forstå innholdet i intervjuet ut fra, jf. 

hermeneutisk tradisjon (Grønmo, 2004). Det å fortolke intervjuet ut fra egne 

erfaringer og førforståelse, ble nødvendig i analysearbeidet for å få en større forståelse 

av helheten. Vekselvis, har jeg også lest annen relevant litteratur, ikke minst med 

tanke på valideringsarbeidet.   
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4.5	  Validitet	  og	  reliabilitet	  
Validitet handler om flere forhold, blant annet at materialet skal være gyldig og 

relevant i forhold til problemstillingen (Grønmo, 2004; Larsen, 2007). Jeg har derfor 

brukt mye tid på litteratursøk, og jeg har bearbeidet problemstillingen og 

intervjuguiden for å få et datamateriale som er godt og relevant for problemstillingen. 

Under selve intervjuene forsøkte jeg å etablere god kontakt og tillit for å få tak i infor-

masjonen jeg trengte for å svare på problemstillingen (Johannessen m. fl., 2005; 

Kvale, 1997). Startfasen av intervjuet er avgjørende for å etablere kontakt og tillit 

(Kvale, 1997), noe som igjen vil være avgjørende for å få tak i den informasjonen 

man trenger for å svare på problemstillingen (Johannessen m. fl., 2005). Jeg valgte 

derfor å starte ut med litt «ufarlige», faktabaserte spørsmål som er forholdsvis enkle å 

svare på, slik at den intervjuede kunne føle seg trygg. Jeg forsøkte videre å være en 

god lytter og vise interesse og forståelse for den jeg intervjuet, samtidig som jeg 

forsøkte å være avslappet og tydelig (Kvale, 1997).  

  

I et intervju, vil man ha mulighetene til å foreta korreksjoner underveis i utspørringen, 

og en slik fleksibel prosess kan være med på å sikre høy validitet (Larsen, 2007). I 

mitt tilfelle, valgte jeg å ta utgangspunkt i en intervjuguide, men valgte også å endre 

på rekkefølgen av spørsmålene og bygge videre på momenter informanten tok opp 

underveis. Dette gjorde at jeg fikk en naturlig flyt i samtalen og at jeg kunne stille 

oppfølgingsspørsmål jeg ikke hadde tenkt ut på forhånd, men som likevel var 

relevante for problemstillingen.  

 

Man må være oppmerksom på at egen førforståelse og virkelighetsoppfatning og 

måten man stiller spørsmål på og responderer på svarene, kan påvirke 

intervjusituasjonen og den man intervjuer (Cohen, Manion, & Morrison, 2011; 

Larsen, 2007). Hvordan den intervjuede reagerer på hvordan forskeren er i intervju-

situasjonen, kan være med å påvirke svarene (Cohen m.fl., 2011; Larsen, 2007). Jeg 

prøvde å være bevisst hvordan jeg stilte spørsmålene og hvordan jeg responderte, 

både verbalt og non-verbalt, underveis i intervjusituasjonen. Jeg syntes særlig 

hvordan stille oppfølgingsspørsmål på en god måte var en utfordring, og dette opptok 

mye av min meta-bevissthet i intervjusituasjonen. I noen tilfeller kan det være 

vanskelig å være ærlig i en intervjusituasjon, særlig dersom det er sensitive data eller 

æren står på spill (Larsen, 2007). Jeg opplevde at informantene virket ærlige i sine 
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svar og at de ikke opplevde tema som veldig sensitivt eller vanskelig å svare på. Jeg 

har likevel ingen garanti for om jeg har fått hele sannheten eller i hvor stor grad de har 

svart slik de tror jeg ønsker at de skulle svare eller om de har svart ut fra det de 

oppfatter som ”politisk korrekt”.  

 

Validitet handler også om troverdighet; om virkeligheten blir representert på en god 

måte (Johannesen m. fl., 2005). Dette har vært viktig i arbeidet med å notere ned hva 

informantene har sagt. Transkripsjonsarbeidet har dermed vært en tidkrevende 

prosess. Også i presentasjonen av empirien har det vært viktig for meg å være nøytral 

og presentere materialet så riktig som mulig, slik at jeg i denne delen av oppgaven 

ikke har lagt inn for mye av mine egne vurderinger eller tolkninger. Dette synes jeg 

også er viktig ut fra etiske hensyn og av respekt overfor de som har blitt intervjuet.  

 

Gjennom kvalitative metoder, har man mulighet for å få fram mer detaljerte og 

nyanserte beskrivelser (Johannesen m.fl., 2005). En utfordring i arbeidet med 

kvalitative undersøkelser, er likevel at man kan ende opp med et så rikt materiale, at 

det kan være vanskelig å velge ut hva som er mest relevant. Og når man gjør utvelg-

elser, velger man ikke bare hva som skal tas med, men også hva som velges bort, og 

da må man være observant på at egen førforståelse og virkelighetsoppfatning kan true 

validiteten (Cohen m.fl., 2011). Jeg har forsøkt å være oppmerksom på hva jeg valgt å 

ta med i fremstillingen av empirien og hva jeg ikke har tatt med. Jeg har vært nøye 

med å holde fokus på problemstillingen og hvilken informasjon fra intervjuene som 

har vært relevant for denne.  

 

Validitet handler dessuten om overførbarhet; om i hvilken grad funn kan overføres til 

andre tilsvarende fenomen (Cohen m.fl., 2011; Johannesen m.fl., 2005). Det har 

derfor vært viktig for meg å drøfte ulike innfallsvinkler og fortolkninger, og være 

kritisk til egen forskning og resultater, samt se etter resultater som peker i samme 

retning og søke etter motbevis, for å sikre validiteten. Jeg vil ikke ut fra et så snevert 

datamateriale som arbeidet med dette mastergradsprosjektet utgjør, kunne gjøre noen 

generaliseringer. Jeg tror likevel at store deler av materialet vil få fram opplevelser 

som kan deles og virke gjenkjennende for mange andre skoleledere.  
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Reliabilitet handler om hvor nøyaktig undersøkelsen man har gjort blir utført 

(Grønmo, 2004). Det er et spørsmål om i hvilken grad man kan stole på datamaterialet 

og tolkningen av disse, hvilket igjen har noe med hvordan de bearbeides, samles inn 

og brukes. Reliabiliteten kan knyttes til både intervjufasen, transkriberingen og 

analysen (Kvale, 1997). Det å holde god orden på data, er et eksempel på hvordan 

man kan sikre reliabiliteten på (Larsen, 2007), og det anser jeg som viktigere og 

viktigere, jo lengre ut i analyseprosessen man kommer. Et annet eksempel er hvordan 

spørsmålene blir stilt: Ledende spørsmål kan brukes for å verifisere intervjuerens for-

tolkninger, og kan således styrke reliabiliteten. Samtidig kan ledende spørsmål som 

blir brukt ubevisst, redusere reliabiliteten (Kvale, 1997). Jeg har derfor forsøkt å være 

nøye i transkriberingen av intervjuene, selv om jeg for eksempel opplevde utfordrin-

ger i å oppfatte hva som faktisk ble sagt på opptaket. I gjengivelsene av datagrunn-

laget, har jeg vært nøye med å ikke legge inn egne fortolkninger i framstillingen, slik 

at det skal være ryddig hva som er informantens uttalelser, og hva som er min fortolk-

ning. Som jeg har vært inne på, syntes jeg det var utfordrende å stille oppfølgings-

spørsmål som var gode og ikke ledende i utilsiktet betydning. Jeg har likevel vært 

bevisst dette, og jeg har i analysearbeidet vært var for dette aspektet og forsøkt å være 

kritisk i min framstilling. Sist, men ikke minst, har jeg forsøkt å være åpen og ærlig 

når jeg har beskrevet hvordan jeg har gått fram i alle ledd av forskningsprosessen, slik 

at også leseren kan vurdere reliabiliteten selv (Johannesen m.fl, 2005; Larsen, 2007). 
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5. Empiri	  

I dette kapitlet vil jeg presentere datamaterialet som utgjør grunnlaget for den videre 

analysen. Jeg vil først, i kapittel 5.1 si litt generelt om hvordan rektorene opplevde det 

nasjonale tilsynet. Jeg har delt dette kapitlet inn i tre deler: Om arbeidet og prosessen 

med tilsynet (5.1.1), hvordan de oppfatter det å være en juridisk aktør (5.1.2) og 

hvordan de opplever samarbeidet med ulike aktører i den offentlige forvaltningen 

(5.1.3).  

 

Videre, vil jeg i kapittel 5.2.1 komme inn på den opplevde nytteverdien av tilsynet og 

hvordan rektorene anser at tilsynet har betydning for skolens drift. De fire skolene har 

hatt nasjonale tilsyn tidligere, men jeg har valgt å ikke gjøre rede for dette tilsynet her. 

Likevel har jeg valgt å ta med noen beskrivelser av opplevelser eller erfaringer fra 

tidligere tilsyn, da jeg mener at disse er med på å påvirke den enkeltes totale 

erfaringer med tilsynet. Jeg vil også se på om rektorene opplever at tilsynet har 

betydning for skolens legitimitet og også hvilke konsekvenser de opplever at tilsynet 

kan ha for friskolene (5.2.2).  

 

Til sist, i kapittel 5.3 vil jeg komme inn på rektorenes fortellinger om skolenes 

egenart og opplevelse av mulig handlingsrom.  

 

Jeg har valgt å sette opp følgende oversikt over problemstillingens underspørsmål og 

hvordan jeg har valgt å presentere empirien (for oversikt over kategorier som danner 

grunnlag for presentasjon av datainnsamlingen, se vedlegg 5):  
Kapittel-
inndeling 

Fra problemstilling:  Presentasjon av funn i kapittel 5: 

5.1 1. Hvordan opplever rektor det nasjonale 
tilsynet og samarbeidet med ulike aktører i 
den offentlige forvaltningen i tilknytning til 
tilsynet? 

5.1.1 Arbeidet med tilsynet 

5.1.2 Om å være ”juridisk aktør” 

5.1.3 Samarbeidet med ulike aktører i den 
offentlige forvaltningen 

5.2 2. Hvordan opplever rektor det nasjonale 
tilsynets betydning for de private skolenes 
legitimitet og drift? 

5.2.1 Opplevelsen av nytteverdi 
5.2.2 Konsekvenser for de private skolene 

5.3 3. Hvordan opplever rektor det nasjonale 
tilsynets påvirkning når det kommer til de 
private skolenes mulighet for å dyrke og 
videreutvikle den enkelte skoles egenart, 
som et alternativ til den offentlige skolen? 

5.3 De private skolenes egenart og 
handlingsrom 

Tabell	  1:	  Oversikt presentasjon av datamateriale 



	  40	  

5.1	  Rektors	  opplevelser	  av	  det	  nasjonale	  tilsynet	  og	  samarbeidet	  med	  ulike	  

aktører	  i	  den	  offentlige	  forvaltningen	  

5.1.1	  Arbeidet	  med	  tilsynet	  

De fire rektorene beskriver ulike måter å jobbe med det nasjonale tilsynet på, både før 

selve tilsynet og underveis i prosessen. I det følgende vil jeg legge fram rektorenes 

berettelser om dette arbeidet og om hvem som har vært involvert i arbeidet med det 

nasjonale tilsynet (i kollegiet og styret). 

Skole	  1	  

I forkant av selve tilsynet, sa rektor at ledergruppa ved denne skolen gikk gjennom, 

og prøvde å se på, om de hadde et bevisst forhold til de punktene de visste at 

Utdanningsdirektoratet ville vite noe om. De hadde en del prinsipielle diskusjoner om 

ansvarsfordeling og gjennomgikk egne rutiner. For øvrig, var det hovedsakelig rektor 

og kontorleder som var involverte i arbeidet med tilsynet. Rektor beskrev at det stort 

sett var eksempler på skjema og brev som ble etterspurt, og da handlet det mest om å 

gå i arkivet og hente opp det de trengte, fjerne elevens navn, scanne inn, sende av 

gårde osv. I etterkant av tilsynet, var det mest standardiseringen de jobbet med; å få 

på plass riktige henvisninger til lovverket og opplysninger om klageadgang. I tillegg 

hadde én av de ansatte HR-kompetanse, og de valgte å bruke en del av hennes stilling 

til at hun, sammen med rektor, sikret at retningslinjene ble implementert i hele 

virksomheten og at de sørget for at systemet ble operativt og enklere å bruke.   

 

Lærerkollegiet var involverte gjennom ulike lærermøter, der man tok opp tema som 

for eksempel om taushetsplikten var godt nok ivaretatt og hva retningslinjene sier i 

forhold til å innvilge permisjonssøknader fra elevene/hjemmet. Det ble også tatt opp i 

ulike møter hva som må gjøres i ulike tilfeller – med fokus på hvordan dette kan løses 

på en praktisk måte (for eksempel vise til at det finnes ferdige skjema som lærerne 

kan bruke). Rektor 1 mente likevel, at i forhold til lærerkollegiet, så var det meste 

som ble tatt opp, kun på et bevisstgjøringsplan.   

”Det var ikke veldig mange ting vi egentlig kunne diskutere, synes jeg, i 
lærerkollegiet. Fordi, loven er nå slik den er. Og det… Ja, så det var mer 
sånn der, men, at lærerne lurte ”må vi virkelig alt dette?” og så ”ja, det 
må vi” (rektor 1). 
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Styret var involverte, ettersom det er de som har det formelle ansvaret, men de var 

likevel i følge rektor 1 i liten grad involvert. ”Styret uttalte at de har tillit til at dette 

takler vi på en god måte, og de avventer rapporten (…)” (rektor 1). Rektor 

rapporterte til styret, de diskuterte og stilte spørsmål til rektor, og ut over dette sa de, i 

følge rektor 1, at de stilte seg til disposisjon; ”hvis dere ikke finner ut av dette her, så 

får vi komme på banen”. Rektor sa videre at ”de var relativt tilfreds med det vi fant ut 

av, og det var jo ingen stor sak”.  

Skole	  2	  

Rektor ved skole 2 sa at det var han selv som i all hovedsak hadde arbeidet med det 

nasjonale tilsynet.  

”Det er jeg. Det er jeg. Jajaja. Fordi, dette her er uinteressant for… for 
oss, egentlig. Fordi det er selvfølge. Ikke sant. Vi behøver ikke å 
dokumentere at vi tenker elevenes psykososiale miljø. For det er en 
selvfølge. Altså, men vi må likevel, ha dokumentasjonen og malene klare. 
Så jeg sendte inn malene og eksempler på dokumentasjon. Og fikk ikke 
noen lovbrudd på det. Men det var tre…. tre dokumenter som jeg måtte 
gjøre en liten endring på” (rektor 2).  

 

Når det gjelder styret, så var det så vidt involvert, forteller rektor 2. Henvendelsen fra 

Utdanningsdirektoratet var stilet til styret, men det er rektor, som daglig leder, som 

har fått delegert arbeidsoppgavene i det daglige. Rektor 2 presiserte likevel at styret 

selvsagt får innsyn i det de ønsker av dokumenter og saksopplysninger.  

 

Skole	  3	  

Rektor ved denne skolen har vært rektor i fem år, og i løpet av den tiden har de kun 

hatt ett skriftlig tilsyn. ”Så det har jo ikke vært så mange. Heldigvis.” (rektor 1). 

Ellers sa rektor ved denne skolen at hun ikke har hatt noen negative erfaringer ved det 

nasjonale tilsynet, men hun innrømte å ha tenkt ”tilsyn, hjelp!” da hun fikk den første 

e-posten om det nasjonale tilsynet.  

Jeg er ikke redd for tilsyn, det er mer at det er ekstraarbeid hvis tilsyn 
kommer, så derfor så prøver jeg egentlig å hele veien å, jeg prøver å holde 
meg oppdatert, sånn at jeg skal ha minst mulig ekstraarbeid når tilsynet 
kommer en dag (rektor 3).  

 

I tillegg til det skriftlige tilsynet i 2014, så hadde de ett tilsyn like før hun startet som 

rektor, i 2010. I denne perioden arbeidet hun som lærer ved samme skole.  
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Ja, de begynte rundt jul, det var jo faktisk litt interessant, fordi… rektor da 
fortalte at hun fikk jo brev fra udir rett før juleferien, så det var jo ikke så 
trivelig (latter), for da var det… får ikke så mye tid på seg, sant, så hun 
måtte sitte i juleferien (rektor 3). 

 

Senere i intervjuet, kom hun tilbake til dette med arbeidsbyrden og frykten for 

”timingen” for tilsynet. Hun nevnte at hun håpet hun ville slippe å få tilsyn rett før 

juleferien eller når hun er alene og tilsynet kommer opp på alle andre daglige 

gjøremål, som er ganske fragmentert i utgangspunktet. Hun innrømte også at hun 

hadde tenkt at ”da setter vi bare i gang, og så får vi det jo til” (rektor 3), og det hadde 

vært med på å senke skuldrene. Hun sa videre at arbeidsbyrden ikke hadde vært så ille 

da hun først kom i gang.  

	  

I forarbeidet til tilsynet, tok hun kontakt med en ”søsterskole” for å forhøre seg med 

de og hva de hadde gjort, og så gikk hun gjennom det de hadde selv. Ellers sa hun at 

de egentlig jobber med disse tingene gjennom hele skoleåret, ved at de benytter seg av 

et kvalitetssikringssystem som særlig sørger for at regelverket overholdes. Samtidig 

syntes hun at det er utfordrende, fordi hun opplever at det stadig er endringer, og 

eksemplifiserer blant annet med å fortelle om noe de hadde jobbet med for to-tre år 

siden, som nå har blitt fornyet.  

 

I det videre arbeidet med tilsynet, fikk skolen tilbakemeldinger fra Utdannings-

direktoratet på hva som manglet; og dette fikk skolen muligheter til å rette opp i, i 

mellomfasen (etter innsending av dokumenter, men før den endelige rapporten kom). 

Dette gjaldt for eksempel et skjema i forhold til utvisningssaker: ”Vi er så liten skole, 

ikke sant, så selvfølgelig snakker vi med foreldrene, og vi blir enige, og alt det der… 

og et skjema på dette er jo ikke akkurat noe vi har hatt tidligere” (rektor 3). Ellers var 

det noen mindre ting som måtte endres i etterkant, som for eksempel noen formule-

ringer som måtte endres fra skal til bør, noen henvisninger til paragrafer etc. Disse 

endringene ble foretatt og så sendt inn før saken kunne lukkes.  

 

I arbeidet med tilsyn, sier rektor 3 at det egentlig bare var hun som arbeidet med 

tilsynet. På spørsmål om personalet eller styret var involverte, svarte hun:  

Nei, ikke den biten. For det var jo bare sånn... formalia, på en måte. Så det 
er stort sett bare jeg som driver med egentlig, i det hele tatt, sånn til 
hverdags også. Men det... jeg tror det, det større tilsynet vi hadde, da var 
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nok styret mer involvert, i hvert fall styreleder. De måtte jo intervjues også 
på, så de måtte til Utdanningsdirektoratet og intervjues. Ble intervjuet 
hver for seg. Styreleder for seg, og rektor for seg. For at de skulle sjekkes 
opp i mot hverandre.  

 

Senere i intervjuet snakket vi mer om styret og styrets rolle, og da kom det fram at 

styret ikke var involvert, bortsett fra at det fikk en rapport og at styreleder måtte 

skrive under, og i den forbindelse kom det fram at styret har en kontrollfunksjon.  

 

Skole	  4	  

Rektor ved denne skolen forteller at hun bare har hatt ett dokumenttilsyn ved denne 

skolen. Hun beskrev at de hadde orden på det meste, og at det hun manglet, det lagde 

hun en mal på og sendte inn for å få en vurdering på om det oppfylte kravene. På 

spørsmålet om de satte seg ned for å utvikle mer eller bearbeide det de hadde, svarte 

hun at det ikke var tid til det, og dessuten var hun opptatt av å rapportere på den 

praksisen som faktisk er.  

 

Ved denne skolen har det vært rektor som har gjort det meste av arbeidet med tilsynet. 

Hun sa selv at: 

Det er jo jeg som fatter alle enkeltvedtak, og det er jo jeg som skal ha ordne 
på alle de tingene der, så det gjorde jeg” (…) Det er jo en jobb for rektor. 
Åpenbart. Tenker jeg. Mmm… Jeg hadde ikke turt heller, å sette det bort til 
andre, for at, jeg har veldig kompetent ledergruppe her, liksom, men, men… 
det er ikke de som fatter enkeltvedtak, det er ikke de som sitter med 
hovedansvaret for økonomien, det er ikke de som rapporterer til styret, det 
er meg. Og da må det være jeg som rapporterer videre, også (rektor 4).   

 

Når det gjelder styrets involvering, så har rektor ved denne skolen mottatt brevet, 

scannet det og sendt det over til styreleder med beskjed om at ”bare til orientering, 

jeg håndterer det, men hvis dere vil” (rektor 4) og informert kort om hva hun gjør. 

Senere fikk styret tilsendt tilsynsrapporten, svarbrev etc.  

 

Rektor sier at hun ikke opplever tilsynet som noen ”traumatisk opplevelse”, men at 

det er heller er arbeidsmengden som er tyngende. På spørsmål om ”timing” og om det 

var korte frister, forteller rektor:  

De tilsynene jeg har fått, det er liksom... kommer liksom tredje dag i 
høstferien, liksom, eller, det er liksom, vi har så pass... skoleledere har så 
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pass travle dager, at... at det vel er det verste med tilsyn. Det er ikke egent-
lig å bli sett i kortene, eller at jeg tenker at vi har gjort noe gærnt, fordi jeg 
opplever egentlig tilsyn som en mulighet til å opp... å forbedre praksis. Men 
det er bare det at vi har så lite tid til å jobbe med det, eller det er det liksom 
så mye annet som man må legge vekta.... (…) De tilsynene som vi har fått, 
det har egentlig alltid kommet i begynnelsen av en ferie… 

 

5.1.2	  Om	  å	  være	  ”juridisk	  aktør”	  

I intervjuene kom vi inn på at man som skoleleder kommer i situasjoner der man får 

en rolle som juridisk aktør. Jeg spurte rektorene om deres opplevelse av dette, og fikk 

ulike svar, både i forhold til lovverket og anvendelsen av den og i forhold til det å 

bruke skjønn i arbeidet som rektor ved en skole.  

 

Rektor 1 fortalte i forlengelsen av at vi pratet om at rektoren hadde opplevd noen 

juridisk vanskelige saker (ikke direkte i forhold til tilsynet) at hun syntes at lovverket 

ikke er klart og at man da må benytte seg av skjønn. ”Vi driver med mennesker. Det 

er… vi kan ha hundre tusen paragrafer, og du… får ikke fanget den menneskelige 

natur likevel…” (rektor 1). Og det å bruke skjønn, opplevde hun som vanskelig; 

interessant, spennende og givende, men vanskelig.  

 

Rektor 2 opplevde det å være juridisk aktør som utfordrende, men etter å ha vært 

rektor i en del år, har han benyttet seg av de samme lover og regler, og det gjorde at 

han nå begynte å komme godt inn i det.  

 

Rektor ved skole 3 opplever at det med å fatte enkeltvedtak ikke er en så stor del av 

jobben. Derimot blir hun ofte en sparringspartner for mange av de ansatte når de må 

ta vanskeligere avgjørelser. Når det gjelder å finne fram i lovverket, så synes hun ikke 

at det er så vanskelig, men at det er verre med tolkningen. Det at det ligger ute en del 

lovtolkninger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider, syntes hun kan være nyttig. 

Hun kommenterer det at hun ikke har formell juridisk kompetanse på denne måten:  

ehh... det er litt... det er jo litt skremmende, ved at jeg har jo ikke den samme 
oversikten... og... den juridiske innsikten, da, som på en måte kreves, men 
samtidig, så vet, tenker jeg at det, sånn er det jo for sikkert veldig mange 
rektorer, de fleste er jo ikke, har jo ikke juridisk bakgrunn, så... jeg tenker at 
jeg må jo bare gjøre så godt jeg kan og prøve og følge med så godt jeg kan, 
og... spørre om råd og veiledning, da, når jeg ikke helt vet, og så må man 
bare prøve og lære, da, av, hvis man trår litt feil, da... så... ja. 
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Rektor ved skole 4 sier at hun ikke synes det er noe problem å være juridisk aktør, 

men at det kan være overveldende innimellom. Hun har stått i noen vanskelige 

juridiske problemstillinger, der hun har brukt mye tid på skole-jus, men generelt er det 

en del juridiske oppgaver (som for eksempel det å fatte enkeltvedtak) som de har gode 

rutiner på og som hun dermed ikke bruker så mye tid på. Og de lovene og reglene 

som de bruker ofte, har hun god oversikt over.  

 

Hun sier videre at man alltid må være beredt på å se på hvordan de praktiserer i for-

hold til lovverket, og at det viktige er å ivareta barna og barnas rettigheter. Hun sier 

også at hun synes at mye av opplæringsloven og privatskoleloven er godt håndverk.  

Hun synes dessuten at det er spennende å se på forarbeidene, hva de egentlig har tenkt 

og hva som er lovgivers hensikt.  

 

Rektor 4 påpeker også at det kanskje heller er i ikke-juridiske situasjoner hun må 

bruke skjønn. Og selv om det er skjønn i jussen, så er det ikke så ofte hun opplever at 

hun er i tvil og må ta i bruk skjønn: ”jeg sitter egentlig ikke så ofte og grubler i for-

hold til skjønn, når det gjelder skole-jus, fordi enten så vet jeg hvordan det er, fordi at 

jeg har vært borti saken før, og funnet ut av det, eller så ringer jeg” (rektor 4).  

Dessuten påpeker rektor 4 at hun synes det er en trygghet at elevene og foreldrene har 

klagerett.  

 

5.1.3	  Samarbeidet	  med	  ulike	  aktører	  i	  den	  offentlige	  forvaltningen	  

Samarbeidet med og opplevelsen av Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet 

beskrives på ulike måter, men flere opplever de som svært behjelpelig og opplever at 

de er opptatte av å gi gode svar. I det følgende vil jeg gjengi de ulike rektorenes 

opplevelser av de ovennevnte aktørene. 

 

På spørsmål om samarbeidet med Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet, forteller 

rektor 1 om en sak hun syntes var vanskelig, og der hun opplevde at hun ikke fikk 

gode svar, hverken fra Fylkesmannen eller Utdanningsdirektoratet. Hun sier at hun 

ikke alltid opplever at svarene hun får er så klare, når hun henvender seg i forbindelse 
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med saker som kan være litt vanskelig juridisk. Noen ganger har hun endt opp med å 

spissformulere seg for å tvinge frem et tydeligere svar.  

 

Rektor 1 sier også at hun noen ganger kan oppleve at ansvarsfordelingen mellom 

Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen ikke virker helt klar, og at de som privat-

skole opplever at de kan havne litt mellom to stoler. I noen tilfeller er det Utdannings-

direktoratet som har ansvaret for privatskolene (som for det nasjonale tilsynet), mens 

det er Fylkesmannen som har ansvaret for de offentlige skolene. I andre saker som 

angår privatskolene, så er det Fylkesmannen som har ansvaret. Rektor opplever å ha 

blitt henvist frem og tilbake mellom de to instansene. Hun beskriver også situasjoner 

der de som privatskole har blitt ”glemt” å informert eller invitert, og situasjoner der de 

som privatskole har ønsket å være med på satsninger gjennomført av direktoratet, men 

som de da ikke har fått være med på. Hun forteller videre at skolen nå, gjennom de 

nyere satsninger, som for eksempel Vurdering for læring og Ungdomstrinn i 

utvikling, har fått innpass og får være med på lik linje med de offentlige skolene.   

 

Rektor ved skole 2 beskriver at han opplever Utdanningsdirektoratet som svært rigide 

og ”nådeløse”, mens han opplever at Fylkesmannen er litt mer fleksibel og mindre 

firkantet. At Utdanningsdirektoratet er harde på frister etc., kom fram flere ganger i 

intervjuet.  

 

Det er ikke så ofte rektoren ved skole 3 har kontakt med Fylkesmannen. ”Men når vi 

har det, så er det jo bare positivt” (rektor 3). For øvrig, beskriver rektor at skolen, og 

kanskje særlig lærerne, kan føle på at det kommer direktiver oven i fra som ikke letter 

hverdagen til lærerne. Dette gjelder først og fremst skriftliggjøring av arbeidet og krav 

om dokumentasjon.  

Det har, det har mye med... egentlig med skrivearbeid å gjøre (latter) - 
ingen liker skrivearbeid, ekstra skrivearbeid, det er bare sånn, ah!, det er 
noe av det verste du kan si til noen. Og det har jo om dokumentasjon å 
gjøre. Og jeg forstår jo veldig godt dokumentasjonskrav, det er jo veldig 
greit, i saker som blir vanskelig, ikke sant, og du vet jo aldri på forhånd 
når det er saker som blir vanskelig, så jeg har stor forståelse for det, men 
samtidig så skjønner jeg veldig godt lærerne også, som synes at det blir en 
byrde opp på alt annet.  
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Rektor 4 sier at hun opplever Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen som ”meget 

behjelpelige og utrolig ryddig” (rektor 4). Hun opplever å få ganske klare svar og 

utredninger når hun tar kontakt. Rektor 4 sa dessuten:  

Og så er det litt synd også at direktoratet i så liten grad setter seg inn i, de 
har noen sånne som kan litt ekstra om private skoler og sånt noe, men det 
er ganske lite… så, jeg håper jo også at en del av disse tilsynene faktisk 
har den effekten også. At de blir mer oppmerksom på hvilke utfordringer vi 
har i forhold til det vi ønsker, eller i forhold til det vi faktisk er grunnlagt 
for å levere. Fordi at hvis vi er grunnlagt, altså vi får tilskudd for å drive 
med [pedagogisk retning], hvis vi slutter med det, så har vi jo ikke noe 
grunnlag for å drive. 

 

Rektor nevnte for øvrig at de opplevde kommunen som lite velvillig til å samarbeide 

med de private skolene, selv om elevene er ”kommunens elever” og selv om de – 

fordi de er nettopp det, kommunens elever, har rett på det samme tilbudet som 

elevene i den offentlige skolen (for eksempel tilbud om plass ved spesialskole).  

 

5.2	  Betydning	  for	  legitimitet	  og	  drift	  

5.2.1	  Opplevelsen	  av	  nytteverdi	  
Alle fire rektorene uttrykker at de opplever tilsynet som nyttig, på en eller annen 

måte. Samtidig hadde flere av rektorene innspill i forhold til de påleggene om 

endringer som skolene fikk underveis i løpet av tilsynsprosessen. 

 

Rektor 1 var én av de som trakk fram at tilsynet, på et generelt grunnlag, opplevdes 

som nyttig. Og da særlig i forhold til å utvikle strukturer og formelle forhold.  For 

eksempel ble det uttrykt at ”Det var nyttig, vi fikk utarbeidet, ehm, flere sånne stan-

dardiserte formuleringer (…)” (rektor 1). Det at skolen ble bedt om å dokumentere 

hvordan den arbeidet, og man i forlengelsen av det ble bevisstgjorte og måtte kunne 

argumentere for hvordan man arbeidet, opplevdes som en nyttig prosess. Selv om det 

blir uttrykt at det var nyttig, så ble det også trukket fram at ”det oppleves jo litt som 

om det er litt sånn byråkratisk flisespikkeri” (rektor 1).  Rektor 1 hadde også fått 

kritikk for å være for uformell og personlig i sine svar til foreldrene, men mente selv 

at ”da må jeg sende to mailer til foreldre, for jeg kan ikke droppe den personlige 

kontakten” (rektor 1). 

Men det er klart, vi, det som var nyttig for oss, det er jo at vi får testet om 
vi har klart å utvikle en, en administrasjonsstruktur, og kultur som holder 
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mål. For det prøver vi jo på hele tiden, ikke sant. Og vi er jo knyttet opp 
mot noe som heter infotjenester, som vi bruker til å holde oss orientert om 
administrative krav og lovverk og sånn, og forsøker jo hele tiden å utvikle 
det på en god måte, ikke sant, at, at alt skal være korrekt. Men så er det jo 
slike ting som viser seg, og som vi kan le litt av, tenker jeg, og det er jo at, 
hvis jeg for eksempel har innvilget en permisjon, så skal det stå at 
foreldrene kan klage på det (rektor 1). 

 

Rektor 2 beskrev en situasjon, der skolen skulle sende ut brev om at en elev hadde fått 

skoleplass. Og selv om de hadde fått plass, måtte det stå noe om klageadgang og hen-

visninger til lovverket. ”Det hadde ikke jeg gjort. Det hadde ikke vi, ikke sant. For 

hvorfor skal det stå det?” (…) ”Det må med. Altså så firkantet er det” (rektor 2).   

 

Rektor 3 sa at hun er positiv til å bli sjekket, en gang i blant, og at det er positivt at de 

kommer med tilbakemeldinger slik at de kan rette det opp, før det eventuelt blir noen 

ytterligere konsekvenser av det. Hun sa også at ”Du vet jo aldri på forhånd når det er 

saker som blir vanskelig” (rektor 3) og trakk dermed fram nytteverdien av kravene til 

dokumentasjon. Hun fortalte videre at de fleste endringene hun måtte gjøre var å gjøre 

om teksten fra skal til bør, og sa videre: 

Altså, det var på det planet. Ja (latter). Det var sånne type ting, da, det 
gikk på. Så, er det, men det føler jeg er litt sånn kjennetegn, kanskje litt, 
da, i hvordan jeg opplever udir, at det er veldig, veldig, sånn fokusert på 
jus. (latter) Så, men helt fair, da, det er helt greit, nok, (…), jeg forstår de 
jo, eh, men samtidig, sånn, sånn kanskje som pedagoger, så er man jo 
kanskje hakket mer, forhåpentligvis hvertfall, opptatt av innhold (…) enn 
akkurat enn bare selve bokstaven. Ja. (lett latter)” (rektor 3). 

 

Rektor 4 var også positiv til det nasjonale tilsynet og at de fikk muligheten til å rette 

opp feil i løpet av prosessen. Hun trakk fram at det er en fin måte å lære på, og at ”det 

fører jo til endring av praksis” (rektor 4). Hun påpekte videre at det er viktig å ha det 

formelle i orden, fordi det kan være viktig og avgjørende for barna og barnas framtid. 

På den annen side, trakk hun fram at kontakten med hjemmet kunne bli litt vanskelig 

når man blir pålagt å bruke et formelt språk og vise til juridiske formuleringer: ”da, 

da blir på en måte den der hyggelige ”velkommen til oss”-biten, den blir litt sånn 

corny hvis du skal pepre den med masse juridiske forvaltnings-rettslige paragrafer” 

(rektor 4). 
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Alt i alt, sa likevel rektor 4 at det er fint å bli kontrollert og at det ofte er en hjelp i 

arbeidet, selv om konsekvensen blir mye jobb. ”Det er kjempeviktig for private 

grunnskoler som får tilskudd, at, at vi blir sett i kortene på at det går til barna (…) 

gjelder jo faktisk muligheten for å drive private skoler (…)” (rektor 4).  ”Altså, at de 

følger med, det liker jeg godt” (rektor 4).  

   

5.2.2	  Konsekvenser	  for	  de	  private	  skolene	  

For de private skolene, oppleves det at statstilskuddet eventuelt skulle bli holdt tilbake 

som en trussel. Flere av rektorene nevner at de er bekymret for dette, for eksempel 

dersom det i tilsynssaken skulle bli forsinkelser, og tilsynssaken ikke blir lukket i tide. 

Et annet punkt som kommer opp som en ”trussel” er skolens rykte eller rennommé.  

 

Rektor 1 sa at skolen har ingen ”buffer” til å betale lærernes lønninger i flere 

måneder, dersom de må vente på statstilskuddet. På den andre siden, sa hun at hun 

ikke følte seg så veldig nervøs, da hun tenkte at hun hadde sånn relativt god kontroll 

på det tilsynet dreide seg om. Rektor 2, derimot, gav et klart ja, på spørsmålet om han 

var nervøs for at statstilskuddet ville bli holdt tilbake. ”(…) og alle lovbrudd, som 

ikke blir rettet, medfører det, at de bare holder statstilskuddet tilbake” (rektor 2). Han 

sa videre at ”Det er ikke... de firer ikke en tomme, altså. Kommer ikke regnskapet 

innen, innen fristen, så holder de statstilskuddet tilbake. Og da, det er jo likkista for 

oss. I stort sett” (rektor 2). Rektor 4 fortalte om en gang det hadde blitt en misfor-

ståelse rundt innleveringen av regnskapet, og at de da hadde fått beskjed om at stats-

tilskuddet ville bli holdt tilbake dersom de ikke ordnet opp i det. Når det kom til 

tilsynet, sa hun likevel at ”Vet du at, jeg opplever egentlig at de... som fører tilsyn, de 

har egentlig et genuint ønske om å bidra til bedre praksis. Ikke til å stoppe, stikke 

kjepper i hjulene” (rektor 4). Rektor 3 trodde at ”(…) det skal ganske mye til for at 

det skal bli noen alvorlige konsekvenser”. 

 

Andre konsekvenser som rektorene ved de private skolene nevner, er negativ omtale i 

pressen eller andre former for negativ omtale, da et positivt rennommé er viktig for 

skolens rekruttering. ”Hadde det ikke vært for at…. At resultatene ble lagt ut på nett, 

så hadde jeg egentlig bare vært positiv (latter)” (rektor 3). Hun viser til at skolen en 

gang hadde blitt slått opp i media som en ”mobbeskole” uten at dette nødvendigvis 
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hadde hold (fordi de har et lavt elevtall, forsvinner en del av tallene gjennom anony-

miseringen som gjøres før offentliggjøring av statistikken, og da kan statistikken gi et 

feil bilde av virkeligheten). Likevel er hun ikke så sikker på om en tilsynssak vil 

kunne ha noe å si for ryktet.  

 

Rektor 2 er også redd for negativ media-omtale, og forteller en historie om et negativt 

presseoppslag om skolen for en tid tilbake. Det hadde føltes veldig urettferdig, da 

rektor følte at pressen hadde vridd på virkeligheten og slått det stort opp i lokalavisen. 

Rektor fortalte også om hvordan skolen hadde hatt et veldig lavt elevtall i en tids-

periode, og at det da hadde vært viktig å fokusere på å få opp elevtallet. De satte inn 

tiltak for å rekruttere nye elever, blant annet et større sosialt tiltak, der både skolens 

elever og familier deltok og der det var åpent også for andre. De hadde også satset på 

å videreutvikle hjemmesiden og å kvalitetssikre det pedagogiske tilbudet. Rektor 

opplevde at det viktigste for rekrutteringen var å ha et godt rykte, og et godt rykte som 

oftest hadde sammenheng med fornøyde elever, som også gir begeistrede foresatte.  

 

Rektor 1 sier at de jobber med ulike forhold for å skape et godt rennommé.  Et 

negativt rykte, er nemlig vanskelig å snu. De arbeider med pedagogisk satsning og 

tydeliggjøring, sosiale tiltak (også utadrettede tiltak) og utvikling av hjemmesidene. 

Ellers er fornøyde elever viktige for ryktet, og fornøyde foreldre fungerer ofte som 

gode ambassadører for skolen. Hun mener at det er foreldre som har sett at skolen har 

fått pålegg gjennom tilsynet, men mener at det de har fått pålegg om, ikke nødvendig-

vis er forhold som gjør foreldrene urolige.  

 
Rektor 4 sa at hun hadde vært spent på tilsynsrapporten og hvordan de framstår 

gjennom den, men sa også at hun ”sover godt om natten” – ”jeg tenker egentlig at, 

oppdages det feil, så er det bra, fordi da må vi endre en praksis, som vi ikke har ment 

å gjøre feil”. Ellers nevner hun fornøyde elever og foreldre som de viktigste markeds-

førerne. Også hun nevner at tilsynsrapportene ligger ute og er offentlige, slik at hvis 

media vil lage en sak, så skal det veldig lite til for å skape et negativt omdømme. Og 

da skal det også mye til for å motbevise det. Hun mener at et slikt negativt omdømme 

også kan få konsekvenser for andre private skoler.  
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5.3	  De	  private	  skolenes	  egenart	  og	  handlingsrom	  

Ettersom de private skolene ofte drives på grunnlag av en bestemt egenart; i dette 

tilfellet pedagogiske retninger eller på grunnlag av religion, ønsket jeg å spørre 

rektorene om hvordan de opplevde at deres egenart og handlingsrom ble påvirket av 

nasjonal styring. Tre av de fire private skolene kommenterte at de av ulike grunner 

måtte gå litt på akkord med seg selv og sin egenart. To av rektorene henviste til 

læreplanen som det styringsdokumentet som her legger de sterkeste føringene i så 

måte, snarere enn for eksempel det nasjonale tilsynet. Det fortelles om at skolene 

måtte gjøre endringer i sine planer, som følge av kompetanseløftet. Rektor 3 er den 

eneste av rektorene som sa at de ikke måtte gå på akkord med sin egenart. ”(…) jeg 

kan vel ikke si, i hvert fall per dags dato, har følt noe veldig på, at for eksempel udir 

har lagt noen demper på egenarten vår” (rektor 3).  

  

Rektor 1 opplever at ”vi har jo i veldig liten grad lov, til å si at det er slik vi gjør det” 

(rektor 1), og hun skulle ønske at de hadde muligheten til å si ”det tilbyr ikke vi (…)” 

eller at ”dette er ikke en skole/et alternativ som nødvendigvis passer for alle” (rektor 

1). Hun sa også at læreplanen må tilsvare Kunnskapsløftet på alle punkter og hun 

synes at jusen er så stram, at det er vanskelig å utvikle skolen. De tilpasningene 

skolen må gjøre i forhold til den offentlige forvaltningen ”bryter med det vi egentlig 

driver med” (rektor 1). Hun poengterte senere i intervjuet at de har jobbet med å se 

Kunnskapsløftet som en mulighet, i stedet for en begrensning. ”Og det er klart at, det 

er jo, sammenliknet med L97, som var den vi startet med, så er det jo, så kan man jo 

godt lese det som en større frihet, det tror jeg man kan” (rektor 1).  

 

Rektor 2 sa flere ganger i intervjuet at læreplanen, som det sterkeste styringsdoku-

mentet skolen har, setter begrensninger for hvordan skolen skal drives. Ved inn-

føringen av Kunnskapsløftet, måtte deres læreplan endres, og rektor sa at ”(…) vi har 

måttet gå litt på akkord med egen egenart for å få godkjent ny læreplan” (rektor 2). 

Den gamle planen var i større grad laget på ”elevenes premisser, mens den nye er 

laget på myndighetenes premisser” (rektor 2). 

 

Rektor 4 forteller at hun må inn og si til sine lærere at de som har laget læreplanen 

måtte inngå noen kompromisser. Hun forteller også at noen av strukturene som inngår 
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i Kunnskapsløftet går på akkord med måten de driver skole på. Hun synes det er synd 

at direktoratet i så liten grad setter seg inn i de private skolenes situasjon. Hun håper 

derfor at de vil kunne få mer kunnskap, blant annet gjennom det nasjonale tilsynet, og 

dermed få større forståelse for hvilke utfordringer de private skolene støter på i for-

hold til hvordan de ønsker å drive skole ”(…) eller i forhold til det vi faktisk er grunn-

lagt for å levere” (rektor 4). Dersom skolen ikke kan gjennomføre de pedagogiske 

prinsippene de er grunnlagt for å drive, så har de jo heller ikke noe grunnlag for å 

drive skolen.  

 

Rektor 4 kommenterer også på at et alternativ er å drive skole uten statsstøtte, og at 

man da kanskje vil kunne ha større frihet til hvordan man vil drive skolen. Da må man 

derimot skaffe alle pengene selv, og da vil trolig skolepengene bli så høye at de 

færreste ville ha råd til det. Hun er derfor takknemlig for at det er mulig å drive 

alternative skoler, slik at foreldre og barn har noe å velge mellom, hvis de ønsker det. 
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6. Analyse	  

I dette kapitlet vil jeg analysere datamaterialet i forhold til de teoretiske perspektivene 

som ble presentert i kapittel 3. Hensikten med undersøkelsen er som beskrevet 

innledningsvis: å gjøre rede for rektors opplevelser av det nasjonale tilsynet i private 

skoler og drøfte tilsynets betydning for de private skolene og hvordan deres egenart 

ivaretas i spenningsfeltet mellom offentlig styring og lokal handlingsfrihet. I kapittel 5 

presenterte jeg datamaterialet i følgende underkapitler: 

Kapittel-
inndeling 

Fra problemstilling:  Presentasjon av funn i kapittel 5: 

5.1 1. Hvordan opplever rektor det nasjonale 
tilsynet og samarbeidet med ulike aktører i 
den offentlige forvaltningen i tilknytning til 
tilsynet? 

5.1.1 Arbeidet med tilsynet 

5.1.2 Om å være ”juridisk aktør” 

5.1.3 Samarbeidet med ulike aktører i den 
offentlige forvaltningen 

5.2 2. Hvordan opplever rektor det nasjonale 
tilsynets betydning for de private skolenes 
legitimitet og drift? 

5.2.1 Opplevelsen av nytteverdi 
5.2.2 Konsekvenser for de private skolene 

5.3 3. Hvordan opplever rektor det nasjonale 
tilsynets påvirkning når det kommer til de 
private skolenes mulighet for å dyrke og 
videreutvikle den enkelte skoles egenart, 
som et alternativ til den offentlige skolen? 

5.3 De private skolenes egenart og 
handlingsrom 

Tabell	  2:	  Oversikt presentasjon av datamaterialet 

 

Jeg vil i det videre ta utgangspunkt i datamaterialet som presentert i kapittel 5 og 

analysere dette i forhold til den teoretiske modellen om mekanismer i styring 

presentert i kapittel 3.2. Jeg vil først analysere datamaterialet ut fra 1) spenningsfeltet 

mellom sentralisert og desentralisert ansvar (kapittel 6.1), og ut fra 2) spennings-

forholdet mellom politisk og profesjonell makt (kapittel 6.2) (se illustrasjon av 

modellen nedenfor). Der ikke annet er nevnt, refereres det i teksten til Aasen m.fl. 

(2012).  

 

Modellen til Aasen m.fl. (2012), er utviklet ut fra en kontekst der skolene er 

offentlige. Ettersom de private skolene ikke er underlagt det kommunale nivået, vil 

scenarioet ”Kommunalt selvstyre” være av noe mindre relevans og får derfor mindre 

plass i analysedelen. Det finnes tilfeller der de private skolene må forholde seg til det 

kommunale nivået, selv om dette ikke kommer særlig tydelig fram av datamaterialet 

mitt. Forholdet mellom politisk makt og profesjonell makt er likevel svært aktuelt, og 
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modellen er derfor anvendbar også overfor de private skolene. Jeg vil i min analyse 

ikke legge særlig vekt på forholdet mellom nasjonal politisk styring og ekspertstyring, 

da dette er mindre relevant for problemstillingen. Fokus vil være på forholdet mellom 

sentralisert og desentralisert styring og mellom politisk og profesjonell styring. 

	  
Figur	  5:	  Mekanismer for styring (Aasen m.fl., 2012:306) 

	  

6.1	  Sentralisert	  ansvar	  –	  desentralisert	  ansvar	  
Når det gjelder rektorenes opplevelser av det nasjonale tilsynet, så forteller alle fire at 

de opplever en nytteverdi av tilsynet på en eller annen måte. Det å bli ”sett i kortene” 

og å få hjelp til å få plass de formelle kravene, nevnes av en av rektorene som positivt, 

og flere påpeker at prosessen med tilsynet er positivt – at det er mulig å rette opp lov-

brudd underveis. Likevel trekkes det fram at flere av de forholdene som det rettes på, 

oppleves som ”byråkratisk flisespikkeri”. Det kommer også fram at det som blir korri-

gert på gjennom tilsynet, oppleves som firkantet og lite i tråd med det som pedagog-

ene kanskje er mer opptatte av; innholdet i undervisningen. Dette viser at det er en to-

sidighet i opplevelsen av tilsynet, og at selv om rektorene er positive til tilsyn og til 

hvordan tilsynet utøves, så er de ikke nødvendigvis like fornøyde med hva tilsynet 
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fokuserer på. Når rektorene ser en nytteverdi av tilsynet, og har sammenfallende 

interesser med det nasjonale styringsnivået, vil spenningsnivået være mindre, mens 

når rektorene opplever en avstand mellom det de opplever som viktig i hverdagen og 

de formelle føringene som det nasjonale tilsynet legger, vil spenningsnivået være 

større.  

 

Når det gjelder arbeidsbyrde og ”timing” på tilsynet, innrømmer to av rektorene at de 

har vært bekymret for den ekstra arbeidsbyrden et tilsyn medfører. De samme 

rektorene kom også inn på ”timingen” for tilsynet; at tilsynet kommer i en ferie eller 

lignende. Videre, sier en av rektorene at særlig lærerne kan føle på at det kommer 

direktiver oven i fra, som ikke letter hverdagen deres. Dette gjelder særlig skriftlig-

gjøring av arbeidet og krav om dokumentasjon. At arbeidet føles som en byrde, kan 

bety at arbeidet ikke føles meningsfullt i forhold til den daglige driften eller det som 

lærerne eller skolelederne opplever som sitt viktigste mandat: å drive skole og 

opplæring. Som jeg var inne på i forrige avsnitt, vil spenningsnivået være relativt stort 

mellom de ulike nivåene når interessene ikke er sammenfallende.  

 

At tilsynet har og oppleves som en klar kontrollfunksjon, kommer tydelig fram når 

rektorene bruker uttrykk som ”å bli sett i kortene” (rektor 4) og at ”det var ikke 

veldig mange ting vi egentlig kunne diskutere (…) Fordi, loven er nå slik den er” 

(rektor 1). Rektor 4 var positiv til å bli kontrollert, men den siste kommentaren viser 

at rektor 1 opplever at deler av lovverket gir lite lokalt handlingsrom. Det at de 

private skolene kommer i en særstilling når det gjelder sanksjonene ved lovbrudd, 

forsterker også dette. Trusselen om tilbakeholdelse av statstilskudd oppleves som reell 

av alle de fire rektorene, selv om det var variabelt hvor engstelige rektorene var. En 

av rektorene sa at hun tror det skal ganske mye til for at det skal bli noen alvorlige 

konsekvenser, mens en annen av rektorene var soleklar på faren for at statstilskuddet 

ville bli holdt tilbake om ikke lovbruddene ble rettet i tide. Flere av rektorene fortalte 

at en tilbakeholdelse av statstilskuddet vil medføre store problemer for skolene, da de 

ikke har en særlig stor økonomisk ”buffer”. Rektorene opplever at myndighetene 

bruker både juridiske og økonomiske styringsvirkemidler (Langfeldt, 2008; Møller & 

Ottesen, 2011), og dette illustrerer spenningene og maktbalansen i forholdet mellom 

det nasjonale og det lokale nivået. Analysen viser at nasjonale myndigheter har en 
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dominerende rolle overfor de private skolene og at trusselen om økonomiske 

sanksjoner er et sterkt virkemiddel overfor de private skolene.  

 

Samarbeidet med Utdanningsdirektoratet beskrives på ulike måter. Rektor 2 beskriver 

Utdanningsdirektoratet som ”nådeløse” og ”rigide” og sier at ”de firer ikke en 

tomme”, særlig i forhold til overholdelse av frister. Rektor 4, på sin side, opplever 

både Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen som meget behjelpelige og utrolig 

ryddige, og hun tror at de som fører tilsyn, har et ”genuint ønske om å bidra til bedre 

praksis”. Til tross for at rektor 4 er positiv til Utdanningsdirektoratet og arbeidet de 

gjør, opplever hun at Utdanningsdirektoratet i liten grad setter seg inn i de private 

skolenes situasjon. Dette er med på å understreke at det er en avstand mellom det 

sentraliserte forvaltningsnivået og skolene selv, og at det er et asymmetrisk forhold 

mellom de ulike aktørene nevnt her.  

 

Rektor 1 opplever at ansvarsfordelingen mellom Utdanningsdirektoratet og Fylkes-

mannen er uklar, og at de private skolene kan havne mellom to stoler. Hun opplever å 

bli henvist fram og tilbake mellom de to instansene, og hun sier at hun har opplevd at 

de som privatskole har blitt ”glemt” å informeres eller inviteres. Rektor 2 opplever at 

Fylkesmannen er mer fleksibel enn Utdanningsdirektoratet, og rektor 3 sier hun har 

lite kontakt med Fylkesmannen, men når hun har det, er det bare positivt. Dette viser 

at rektorene har ulike opplevelser og oppfatninger av samarbeidet mellom de ulike 

aktørene i den offentlige forvaltningen, men det kan likevel synes som om koblingen 

mot Fylkesmannen er tettere enn koblingen mot Utdanningsdirektoratet. Dette 

momentet viser at det synes å være en sterkere spenning, dess større avstand det er 

mellom nivåene.  

 

Analysen viser at opplevelsene til rektorene i noen tilfeller er ulike og i andre tilfeller 

mer sammenfallende. Rektorene ser for eksempel nytteverdien av det nasjonale 

tilsynet, mens det finnes flere momenter som viser at det er et spenningsforhold 

mellom sentralisert og desentralisert ansvar og som peker i retning av en relativ sterk 

sentralisert styring. Analysen viser også at spenningsforholdet synes å være sterkere 

desto større avstanden er på aksen mellom sentralisert og desentralisert nivå.  
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6.2	  Politisk	  makt	  –	  Profesjonell	  makt	  
Det at de private skolene ikke er underlagt det kommunale nivået, gjør at de private 

skolene ikke inngår i de samme strukturer som de offentlige skolene. Dette kan 

medføre at de får et annet forhold til de offentlige instansene enn de offentlige 

skolene. På noen områder har de private skolene et samarbeide med kommunene, men 

i intervjuene jeg foretok, forteller informantene lite om dette samarbeidet. I ett tilfelle 

forteller en av rektorene at hun opplever kommunen som lite velvillig til å samarbeide 

med de private skolene. Hun mente at elevene i private skoler også er ”kommunens 

elever” og at elevene i de private skolene bør ha de samme rettighetene (for eksempel 

rett til plass ved spesialskole). Hvilke kommunale instanser det her er snakk om, er 

uklart, og i hvilken grad det er den politiske siden av det kommunale systemet, eller 

den mer forvaltningsmessige siden, er dermed vanskelig å fortolke. Det kan synes 

som om de private skolene har noen koblinger til det desentraliserte politiske nivået, 

mens de på en annen måte ”havner litt utenfor”. Det kan derfor tyde på at de private 

skolene har en svakere kobling til det desentraliserte, politiske nivået. Som vist i 

kapittel 6.1 har de private skolene mange koblinger til det sentraliserte nivået, både 

når det gjelder det politiske og forvaltningsmessige nivået. Spenningene i 

maktforholdet mellom de politiske og profesjonelle aktørene, synliggjøres derfor i 

dette datamaterialet først og fremst i spenningsfeltet mellom de nasjonale politiske 

aktørene og de lokale profesjonelle aktørene.  

 

At de private skolene ikke har det kommunale nivået over seg, gjør at skolene på 

mange måter også får ansvaret for en del av de samme funksjonene som kommunene 

(skoleeier). Således burde man kunne anta at rektorene i de private skolene opplever 

relativt stor grad av profesjonell autonomi. Gjennom rektorenes beskrivelser av deres 

opplevelser med det nasjonale tilsynet, får man et inntrykk av at det er rektor som har 

hatt det overordnede ansvaret for rapporteringen og oppfølgingen av tilsynet. I noen 

tilfeller har noen få andre ansatte vært involverte, men da i mindre grad (hjulpet til 

med kopiering og innføring av nye, praktiske rutiner). Selv om tilsynet er adressert til 

styret, og selv om det er styret som har det overordnede ansvaret for tilsynet, beskrev 

alle rektorene jeg intervjuet at styrene stort sett hadde blitt informert om saksbehand-

lingen, og at styrene i liten grad hadde vært involverte i selve arbeidet med tilsynet. 

Styret har hatt innsyn i det de ønsker av dokumenter og saksopplysninger og har hatt 

en kontrollfunksjon gjennom at de har blitt informerte og har måttet signere for 
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sluttrapporten, men det er rektor som har tatt hånd om det praktiske rundt tilsynet. Det 

at de private skolene ikke ligger under kommunenivået og at styret har en svak rolle i 

disse tilfellene, viser at rektorene i dette tilfellet har en sterk rolle. Rektorene får et 

ansvar som de må forvalte på den måten de synes er best. Dette vitner om en tiltro til 

profesjonen, selv om det her i all hovedsak er snakk om rapportering og dokumen-

tasjon av rutiner og lignende, og dette ikke nødvendigvis er en god målestokk på i 

hvor stor grad man har med profesjonsstyring å gjøre. 

 

Når det gjelder profesjonelt selvstyre, er rektorenes rolle som juridisk aktør 

interessant i lys av det lokale handlingsrommet. Ingen av de jeg intervjuet hadde 

juridisk bakgrunn, men tre av fire har ”rektorskole” eller studier i utdanningsledelse. 

Det å være en juridisk aktør, er noe alle rektorene beskriver som vanskelig eller 

utfordrende på en eller annen måte, og det kan virke som om det hviler et relativt 

tungt ansvar på rektorene når det kommer til den juridiske siden av rektorrollen. 

Tungt, fordi rektorene har relativt lite juridisk kompetanse og fordi det juridiske 

området oppleves som et bredspektret felt. Likevel finner rektorene en trygghet i at 

det ofte er de samme lovene og reglene som brukes i det daglige, og lovanvendelsen i 

forhold til disse, følger de seg sikre på. En av rektorene trekker også fram at det er en 

trygghet i at elevene og foreldrene har klagerett, og en annen rektor finner trøst i at 

det sikkert er sånn for mange rektorer; at de fleste rektorer ikke har juridisk bakgrunn, 

og da må man bare gjøre så godt man kan. Profesjonsutøvelse og bruk av profesjonelt 

skjønn er sentralt i forhold til arbeidet med juridiske saker, og selv om lover og regler 

handler om nasjonal politisk styring, krever rettsanvendelse en viss grad av profe-

sjonelt selvstyre. Når rektorene mangler eller innehar lite formell kompetanse eller 

føler seg utrygge på rollen, kan det profesjonelle selvstyret svekkes. Det er også for-

ståelig om rektorer uten juridisk kompetanse ikke er så positive til tilsyn i utgangs-

punktet: Det gir sjelden en god følelse å bli prøvd i noe man ikke har kompetanse i. 

Det kan også oppleves som en unødvendig innblanding fra politisk hold eller som et 

mistillitsforhold mellom politisk og profesjonelt nivå. På den annen side, trekker 

rektorene fram at det er positivt at man kan rette opp i forhold underveis i tilsyns-

prosessen. Det viser at arbeidet med juridiske saker er en lærings- og utviklingsarena 

for mange av rektorene.  
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De private skolene er avhengige av et godt omdømme. Det å ha et godt rykte, 

opplever flere av rektorene som det viktigste for rekrutteringen, og et godt rykte 

henger sammen med fornøyde elever, og dertil begeistrede foreldre. Sosiale tiltak og 

det å kvalitetssikre det pedagogiske tilbudet anses som viktig, i tillegg til at de satser 

på en del andre ”markedsføringstiltak” som for eksempel å ha en god hjemmeside. 

Det at de private skolene må ha et pedagogisk tilbud som holder mål, gjør at de 

private skolene stilles til ansvar og må ta mange lokale beslutninger for å være et 

attraktivt tilbud i nærområdet. De må ”levere et produkt som kundene vil ha” – for å 

bruke en markedsrelatert metafor. Dersom rekrutteringen uteblir, har de private 

skolene intet eksistensgrunnlag. De private skolene er avhengige av å kunne drive 

skole på en noe annen måte enn offentlige skoler, både i kraft av å være privat og i 

kraft av å være en skole med en særskilt innretning og et særskilt pedagogisk tilbud. 

De er i så måte avhengige av en sterk profesjonsstyring og lokalt handlingsrom for å 

lykkes. En sterk politisk styring kan med andre ord være hinder i veien for de private 

skolene. 

 

Alle rektorene er inne på at et negativt rykte er vanskelig å snu og at negativ media-

omtale kan være svært uheldig for den enkelte skole, og også for andre private skoler. 

To av rektorene viser til uheldige erfaringer med presseoppslag som var negative for 

skolen. To kommenterer også på at tilsynsrapportene ligger ute offentlig på nett, og 

dette gjør at dersom media ønsker å lage en sak, så kan de enkelt gjøre det. Selv om 

en av rektorene er usikker på om en tilsynssak vil kunne ha noe å si for skolens rykte, 

så liker hun ikke at rapportene ligger ute på nett. Et slikt press er altså en del av de 

private skolenes hverdag, og er med på å synliggjøre at de private skolene i stor grad 

blir ansvarliggjorte (Langfeldt, 2008). Det kan derfor synes som om at det her finnes 

et sterkt profesjonelt selvstyre, men det kan ligge skjulte og indirekte insitamenter fra 

politisk hold bak som fører til at skolene ikke har så stort handlingsrom. Dette vil jeg 

komme tilbake til i den videre presentasjonen. 

 

Tre av de fire private skolene jeg intervjuet, kommenterte at de av ulike grunner måtte 

gå noe på akkord med seg selv og sin egenart på grunn av nasjonal styring. To av 

rektorene henviste til læreplanen som det styringsdokumentet som legger de største 

føringene. En av rektorene føler at føringene er så stramme, at det er lite rom for å 

utvikle skolens egenart. En annen mener at skolen har måttet gå på akkord med egen 
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egenart for å få godkjent den nye læreplanen, og føler at den nye planen er laget på 

myndighetenes premisser, og ikke elevenes. Den tredje rektoren peker på at det er 

strukturer i Kunnskapsløftet som går på akkord med måten de driver skole på. Hun 

sier at dersom ikke skolen kan gjennomføre de pedagogiske prinsippene de er grunn-

lagte for å drive, så har de jo heller ikke noe grunnlag for å drive skolen. Dette 

momentet peker på et sterkt spenningsforhold mellom politisk og profesjonell makt. 

Det gir interessante innspill til den videre drøftingen av problemstillingen ”hvordan 

deres egenart ivaretas i spenningsfeltet mellom offentlig styring og lokal handlings-

frihet”. Det viser også at ideologiske/ informative styringsvirkemiddel, i tillegg til de 

juridiske og økonomiske styringsvirkemidlene, er viktige for de nasjonale myndig-

hetene, og at det nasjonale politiske nivået har betydelig makt og mulighet til å styre 

de private skolene på mange måter.  
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7. Drøfting	  
I denne delen vil jeg drøfte problemstillingen med utgangspunkt i teorien jeg har 

valgt, egne funn og annen relevant forskning på området. Gjennom presentasjonen av 

datamaterialet har jeg gjort rede for rektors opplevelser av det nasjonale tilsynet og 

analysert dette i forhold til det teoretiske utgangpunktet jeg hadde valgt for oppgaven. 

Dette vil jeg bringe videre når jeg i dette kapitlet vil drøfte ”tilsynets betydning for de 

private skolene og hvordan deres egenart ivaretas i spenningsfeltet mellom offentlig 

styring og lokal handlingsfrihet”. I tråd med problemstillingen, har jeg valgt å dele 

dette kapitlet i to. Jeg vil først ta for meg tilsynets betydning for de private skolene, 

før jeg så vil gå inn på de private skolenes egenart og hvordan skolenes egenart 

ivaretas i spenningsfeltet mellom offentlig styring og lokal handlingsfrihet.  

 
Kapittel-
inndeling: 

Fra problemstilling:  Tema fra presentasjon av data, integrert i 
dette kapitlet 

Kap. 7.1: 1. Hvordan opplever rektor det nasjonale 
tilsynet og samarbeidet med ulike aktører i 
den offentlige forvaltningen i tilknytning til 
tilsynet? 

Arbeidet med tilsynet 

Om å være ”juridisk aktør” 

Samarbeidet med ulike aktører i den 
offentlige forvaltningen 

2. Hvordan opplever rektor det nasjonale 
tilsynets betydning for de private skolenes 
legitimitet og drift? 

Opplevelsen av nytteverdi 

Konsekvenser for de private skolene 
Kap. 7.2: 3. Hvordan opplever rektor det nasjonale 

tilsynets påvirkning når det kommer til de 
private skolenes mulighet for å dyrke og 
videreutvikle den enkelte skoles egenart, som 
et alternativ til den offentlige skolen? 

De private skolenes egenart og 
handlingsrom 

Tabell	  3:	  Presentasjon av momenter til drøfting 

 

7.1	  Tilsynets	  betydning	  for	  de	  private	  skolene	  
Gjennom analysen i forrige kapittel, kom det fram at rektorenes opplevelser av det 

nasjonale tilsynet på noen områder er sammenfallende og på andre områder er mer 

sprikende. Analysen viser at det er flere forhold som peker i retning av at det er et 

relativt sterkt spenningsforhold mellom sentralisert og desentralisert styring. 

Rektorene opplever en nytteverdi av tilsynet, men det er også en diskrepans mellom 

det de opplever som viktig i hverdagen og de formelle føringene som det nasjonale 

tilsynet legger. I studier som har vært gjennomført tidligere i forhold til offentlige 

skoler, kan det synes som om tilsynet er et viktig korrektiv for skolens virksomhet og 

at tilsynet har ført til en endret praksis. Dette viser blant annet en survey gjort i 
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tilknytning til LEX-EL-prosjektet, der 80% av rektorene som hadde hatt tilsyn svarte 

at de var enige eller svært enige i at «det nasjonale tilsynet er et viktig korrektiv for 

skolens virksomhet» (Hall, 2013:18). 78% av de samme rektorene sa seg enige eller 

helt enige i at tilsynet har ført til endrede prosedyrer (ibid.). Holm (2013), gjennom 

sitt masterstudie, fant at rektor opplevde tilsynet som byråkratisk og at arbeidet med 

tilsynet, i en hektisk skolehverdag, opplevdes som misbruk av verdifull tid – tid som 

rektor heller kunne brukt direkte med elevene. I ettertid, derimot, var rektor mer 

positiv til tilsynet, da prosessen med tilsynet hadde vært utviklende og hjulpet dem 

med å sette egen virksomhet i et bedre system. Her er mine funn i stor grad sammen-

fallende med både Hall (2013) og Holm (2013) 

 

Et annet moment som beskriver rektorenes opplevelser av tilsynet, er at tilsynet føles 

som en arbeidsmessig byrde og at flere av rektorene er bekymrede for ”timingen”. 

Når det gjelder merarbeidet tilsynet medfører, har Helgøy & Serigstad (2004) pekt på 

at et omfattende kontrollsystem kan lede til et effektivitetsproblem. Karlsen (2000), 

på sin side, hevder at desentralisering kan føre til at man må legge tid på ulike byrå-

kratiske og administrative arbeidsoppgaver, noe som tar fokuset bort fra de mer 

pedagogiske oppgavene. Analysen i kapittel 6 viser at det nasjonale tilsynet til dels 

oppleves som lite relevant for skolene kjerneaktivitet. Om arbeidet med tilsynet skal 

føre til en varig endring og forbedret praksis, må tilsynet oppleves som relevant for de 

som arbeider i skolen. Dersom skolene opplever at de blir ”tvunget” til å legge ned for 

mye tid og ressurser på tilsynet, uten at det oppleves som nyttig, vil det kunne 

oppleves som en begrensning av det lokale handlingsrommet og som en mistillit til 

den profesjonelle utøvelsen. Når spenningene mellom de ulike nivåene i et hierarkisk 

system blir for stort, og samhandlingen mellom de ulike aktørene ikke er tilfreds-

stillende, vil man ikke oppnå de ønskede endringene. Sagt med Roalds (2012) termer; 

vil det føre til et kontraproduktivt handlingsrom.  

Ser man bort fra merarbeidet tilsynet medfører, uttrykker ikke mine informanter at de 

er negative til å bli kontrollerte eller til å ha tilsyn. Det at de private skolene er vante 

til å måtte levere et ”produkt” som holder god standard og som ”kundene” er 

fornøyde med, kan være en grunn til at de nødvendigvis ikke er så negative til tilsyn 

og kontroll. Dette kan ha en sammenheng med at tilsyn kan være en måte å skape 

legitimitet på (Carlbaum, 2014); et slags bevis på at skolene holder en viss standard. 
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Det samme gjelder når skolene må søke om godkjenning for å starte – dette er en 

slags sertifisering og en godkjenning fra staten om at dette er et tilbud som ”holder 

mål” (ibid.). Dersom man ikke følger gjeldene regelverk eller på andre måter driver 

skolen i forhold til det som er ansett som akseptabelt, vil dette kunne få store konse-

kvenser for de private skolene. Det å få hjelp til å få på plass formaliteter, syntes mine 

informanter var positivt. For de private skolene, er det viktig å opprettholde profe-

sjonalitet og kvalitet i konkurransen med andre skoler. Et ”godkjenningsstempel” kan 

således være viktig for de private skolenes legitimitet.  

Når det kommer til opplevelsen av nytteverdi, viser analysen at tilsynet kan gi ny 

innsikt og nyttige hjelpemidler til bruk i skolen, men også at det er et behov for mer 

kunnskap på det juridiske området. Lovverket som sier noe om hvordan den norske 

skolen skal være, består av over 400 lover og regler (Welstad, 2011). Mine 

informanter hadde ingen direkte juridisk bakgrunn og mente at arbeidet som juridisk 

aktør kunne være både overveldende og litt skremmende. Hall (2013) og Holm (2013) 

peker på at det kan være vanskelig for rektorer og lærere med pedagogisk bakgrunn å 

forholde seg til et omfattende lovverk. Også informantene i Holms (2013) 

undersøkelse har sagt at de føler at de mangler juridisk kompetanse, og både Hall 

(2013) og Holm (2013) er inne på behovet for økt veiledning og kursing. Holm (2013) 

foreslår dessuten større integrering av jus i lærer- og ledelsesutdanning. Hun spør 

også om lovverket er for komplisert og arbeidskrevende for ikke-jurister og om det 

kanskje kan være behov for å forenkle deler av lovverket for å gjøre det mer 

anvendelig for rektorer og lærere i en hektisk skolehverdag? I St.meld. nr. 20 

(Kunnskapsdepartementet, 2013), kap. 7.4, erkjennes behovet for et lettere 

tilgjengelig regelverk og der er det uttalt at dette er et arbeid det skal satses på:  

Nasjonale myndigheter ønsker å bidra til økt regelverksetterlevelse ved å 
gjøre informasjon om regelverket lettere tilgjengelig for skoleeierne, 
skolelederne og foreldre. Det igangsettes derfor et flerårig arbeid som skal 
bidra til å gjøre det enklere å kjenne til, å forstå og å følge regelverket. 
Arbeidet vil ta for seg ulike målgrupper som vil ha nytte av særlig 
tilrettelagt informasjon og verktøy (Kunnskapsdepartementet, 2013). 

 

Både gjennom mine funn og andre undersøkelser, ser man at tilsynet allerede har en 

viss grad av veiledende funksjon: For eksempel vil en skole gjennom tilsynet få 

indikasjoner på hva man er bra på og ikke bra på, og andre skoler som ikke har hatt 
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tilsyn vil kunne sammenlikne seg og lære av skoler som har hatt tilsyn (Hall, 2013). 

Indirekte, vil med andre ord tilsyn også kunne virke preventivt (Tvinnereim, 2012). 

Hall & Sivesind (2014) mener ut fra sine analyser at det norske tilsynet, til tross for at 

det først og fremst skal ha en kontrollfunksjon i forhold til regeletterlevelse, også 

åpner opp for dialog og en mer pragmatisk og evaluerende innfallsvinkel. I St.meld. 

nr. 20 (Kunnskapsdepartementet, 2013), kapittel 7.4, blir det påpekt at det er et behov 

for en større kobling mellom tilsyn med og veiledning om lovverket både i forkant og 

etterkant av et tilsyn. Det skisseres derfor at “Departementet vil styrke koblingen 

mellom tilsyn og veiledning og etablere et mer langsiktig perspektiv på tilsyns- og 

veiledningsinnsatsen” (Kunnskapsdepartementet, 2013), og gjennom den nye tilsyns-

ordningen (felles nasjonalt tilsyn for 2014-2017) åpnes det opp for at skolene skal få 

mer hjelp og råd (Hall, under publisering). Gjennom mer veiledning, vil tilsynet 

kunne oppleves som mer relevant og nyttig, og avstanden mellom styringsnivåene vil 

kunne oppleves mindre. Dette kan gi muligheter for en mer produktiv utviklingskultur 

(Roald, 2012). Det kan likevel være verdt å merke seg at en dreiningen mot mer 

veiledning og dialog, også vil kunne føre til en mer indirekte styring (Hall, under 

publisering).  

 

Rektorene jeg har intervjuet beskriver ulike opplevelser av det å få råd og veiledning 

fra ulike aktører i den offentlige forvaltningen. Noen opplever samarbeidet med 

Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet som bare positivt, mens en av rektorene har 

opplevd å få uklare svar og å ha blitt henvist fram og tilbake mellom de to instansene. 

I analysen peker jeg på at det er et asymmetrisk forhold mellom de ulike aktørene og 

at spenningen synes å bli større mellom aktørene, dess lengre fra hverandre man er på 

aksen mellom sentralisert og desentralisert ansvar. Hall (under publisering) har i en 

undersøkelse intervjuet medarbeidere hos Fylkesmannen. De beskriver at det har blitt 

et tettere samarbeide mellom Fylkesmannen og Direktoratet og at arbeidsfordelingen 

dem i mellom har blitt mer definerte. Det kan derfor godt hende at de private skolene 

vil få en noe annerledes opplevelse av samarbeidet med disse aktørene i tiden 

framover.    

 

Analysen viser at det er rektor som har hatt det overordnede ansvaret for tilsynet og at 

rektors rolle har vært sentral, noe som vitner om stor tiltro til profesjonen. Dette 

forsterkes av at kommuneleddet mangler, og at styrenes rolle er relativt svak. I 
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analysen kommer det fram at styrene har hatt en relativt passiv rolle – til tross for at 

tilsynet er adressert til styret. Sistnevnte, sammenfaller med Utdanningsdirektoratets 

oppsummering av tilsynet med de private skolene i 2014, som forøvrig har 

overskriften ”Det er styrets ansvar”. Det blir i denne rapporten i stor grad påpekt at 

det er styrets ansvar å sørge for at skolen tilbyr opplæring i samsvar med regelverket, 

men Utdanningsdirektoratet hevder at styrene i mange tilfeller ikke behersker denne 

oppgaven (Utdanningsdirektoratet, 2015). De kommer inn på at styret ofte består av 

foreldre eller andre personer som stiller opp frivillig og ved siden av fulltidsjobb. Ofte 

kan det være slikt at de ikke har særlig kompetanse om skoledrift og har en svak 

forståelse for regelverket. Utdanningsdirektoratet peker også på at manglende 

systemer for internkontroll kan gjøre det vanskelig for styrene å oppdage regelbrudd. 

Videre påstår de at styret i mange tilfeller er avhengig av skoleledelsens anbefalinger 

og handlingskraft for å få gjennomført sine oppgaver og plikter.  

Mange overlater alt ansvar til skolens daglige leder, noe som kan gå 
utover daglig leders egne arbeidsoppgaver. Det gjør også at styrene er 
prisgitt informasjonen fra daglig leder istedenfor at styret selv sørger for å 
få inn informasjonen de finner nødvendig for å sikre at skolen følger 
kravene i regelverket (Utdanningsdirektoratet, 2015:6). 

 

Når det gjelder de private skolenes drift, er rekruttering av elever viktig for tilgangen 

på økonomiske ressurser. Det å ha et godt rykte, trekkes fram av flere av mine 

informanter som det viktigste for rekrutteringen. Rektorene har trukket fram sosiale 

tiltak og ”markedsføringstiltak” (for eksempel en attraktiv hjemmeside) som 

eksempel på tiltak de har satt i verk for å framstå som en attraktiv tilbyder. Likevel er 

det å kvalitetssikre det pedagogiske tilbudet, et av de viktigste tiltakene. I analysen 

pekte jeg på at de private skolene må ha et pedagogisk tilbud som holder mål, og at de 

må ”levere et produkt som kundene vil ha”. Et markedsliberalistisk syn på dette, vil 

hevde at fritt skolevalg og konkurranse, og mål- og resultatstyring vil kunne gi bedre 

utdanning, økt effektivitet og kvalitet (Carlbaum, 2014). Fritt skolevalg og 

konkurranse, betyr at skolene må levere et kvalitativt godt produkt for å overleve i 

kampen om elevene og ressursene (Thuen, 2012). Og gjennom innføringen av det 

nasjonale kvalitetsvurderingssystemet vil man kunne hevde at ”Skolens oppgave i 

dette perspektivet er å framstå som attraktiv ved å kunne vise til dokumentert kvalitet” 

(Karlsen, 2006:166). Det er viktig å ha in mente at det innenfor det norske systemet 

ikke er snakk om et fritt marked i ordets rette betydning, da systemet bærer mer preg 
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av å være et kvasi-marked; et system som har influenser av et fritt marked (Langfeldt, 

2008). I analysen pekte jeg på at de private skolene er avhengige av en sterk 

profesjonsstyring og lokal handlingsfrihet for å kunne være et konkurransedyktig 

alternativ, slik at de kan framstå som et reelt alternativ som tilbyr en særskilt 

innretning eller et særskilt pedagogisk tilbud.  

 

Et annet viktig moment i forhold til de private skolenes økonomiske situasjon, handler 

om statsstøtten. I kapittel 2, så jeg på ulike definisjoner av tilsyn og kontroll, hvorpå 

jeg trakk fram at i et kontrollbasert tilsyn har man en pessimistisk grunntanke der man 

”reiser tvil om tilsynsobjektenes evne eller vilje til å følge de fastsatte regler” 

(Helgøy & Serigstad, 2004:20). I tilknytning til et slikt kontrollbasert tilsyn, vil 

trusselen om sanksjoner være avgjørende for måloppnåelse (ibid.). I Privatskoleloven 

(2003, § 7-2a), hjemles ulike reaksjonsformer ved lovbrudd, hvor de private skolene i 

ytterste konsekvens kan miste godkjenning eller muligheten for å motta statsstøtte. 

Analysen viser at trusselen om å miste statsstøtten oppleves som svært reell av alle de 

fire rektorene jeg intervjuet, selv om det var variabelt hvor engstelige de var. Dette 

viser at de økonomiske sanksjonene har stor kraft og at måten myndighetene bruker 

den politiske makten, er med på å styrke spenningene mellom det nasjonale og det 

lokale nivået (Langfeldt, 2008; Møller & Ottesen, 2011).  

 

Alle rektorene jeg intervjuet, var inne på at et negativt rykte er vanskelig å snu og at 

negativ media-omtale kan være svært uheldig for skolene. I analysen blir det trukket 

fram at et slikt press er en del av de private skolenes hverdag og er med på å synlig-

gjøre at de private skolene i stor grad er utsatt for ansvarliggjøring (Langfeldt, 2008). 

I Sverige bruker den svenske tilsynsmyndigheten Skolinspektionen media bevisst, 

med det for øyet å påvirke den politiske utformingen og den pedagogiske praksisen. 

Media er altså et virkemiddel i tilsynet og er således en del av den statlige styringen 

(Rönnberg, Lindberg & Segerholm, 2013). Rönnberg m.fl. (2013) hevder også at 

media med sin makt, kan ha stor innflytelse på den generelle oppfatning av kvalitet og 

hvilke rettigheter den enkelte har i forhold til skole og utdanning. På den måten vil 

media kunne ha stor innflytelse på den enkeltes oppfatninger om skole og dermed 

også den enkeltes skolevalg – hvilket igjen har stor betydning for skolenes økonomi 

(ibid.). Det ligger med andre ord stor makt i hva og hvordan pressen framstiller 

informasjonen de får fra tilsynsmyndighetene – noe som kan være helt avgjørende for 
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den enkelte skoles eksistens. Rönnberg m.fl. (2013) peker på at media og 

tilsynsmyndighetene har et dualistisk forhold. Dette kommer også fram hos Hall 

(under publisering), der tilsynsmyndighetene bruker informasjon fra media som en del 

av grunnlaget når de utfører såkalte riskanalyser, som er grunnlaget for eventuelt å 

åpne en egen-initiert tilsynssak. Samtidig har pressen tilgang til mange av filene som 

myndighetene sitter på (ibid.). Rönnberg m.fl. (2013) mener at pressen anser 

tilsynsmyndighetene for å være en legitim institusjon som opptrer på vegne av og for 

å beskytte befolkningen (og ikke minst ”utdanningskonsumenten”) og etterspør i 

forlengelsen av dette en mer kritisk journalistikk i forhold til tilsynsmyndighetene.  

 

7.2	  De	  private	  skolenes	  egenart	  og	  handlingsrom	  
Rektorene som danner grunnlag for mitt datamateriale, arbeider ved skoler etter 

friskoleloven. Dette gjør at de må forholde seg til et nasjonalt lovverk, og at de er 

underlagt offentlige reguleringer og politisk styring (Karlsen, 2006). De må, på lik 

linje med den offentlige skolen, forholde seg til både juridisk styring, økonomisk 

styring, ideologisk eller informativ styring og evalueringsstyring (Langfeldt, 2008; 

Møller & Ottesen, 2011). Når det gjelder tilsyn med friskolene, gjennomføres dette av 

Utdanningsdirektoratet (Utdanningsdirektoratet, 2014b). Gjennom min analyse har 

jeg pekt på særlig to forhold: 1) at det er et spenningsforhold mellom det sentraliserte 

og de det desentraliserte nivået og mellom politisk og profesjonell makt, og 2) at de 

private skolene til en viss grad har pekt på en begrensning når det kommer til å ivareta 

og videreutvikle den enkelte skolenes egenart. Jeg vil i det følgende se nærmere på 

disse forholdene og drøfte hvordan de private skolenes egenart ivaretas og 

videreutvikles i spenningsfeltet mellom offentlig styring og lokal handlingsfrihet.  

 

Roalds (2012) modell, som presentert i kapittel 3, beskriver tre former for utviklings-

kultur. Han hevder at en klassisk regelorientert hierarkisk struktur, med klare skiller 

mellom nivåene, leder til et avgrenset lokalt handlingsrom. Dersom spenningene og 

avstanden mellom nivåene er for store, vil det kunne oppstå et ”kontraproduktivt 

vakuum” der utviklingsmuligheter og handlingsrom svekkes. Det er kun gjennom god 

samhandling mellom aktørene (politikk, administrasjon, profesjon, elever og foreldre) 

at man kan få til en ”produktiv utviklingskultur” der et meningsfullt handlingsrom 

skapes. I analysedelen har jeg sett på spenningsforhold mellom ulike nivåer i 
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utdanningssystemet. Det jeg kom fram til var at rektorene opplevde tilsynet todelt. De 

så en nytteverdi av tilsynet, samtidig som noen av kravene til endringer, ikke føltes 

like relevante. De fleste nevnte ikke tilsynet i seg selv som et hinder for skolenes 

mulighet til å utvikle sin egenart. Her var det først og fremst læreplanene rektorene 

opplevde som det sterkeste styringsvirkemiddelet til hinder for egen utvikling. 

Dersom spenningene, totalt sett, blir for store mellom nivåene, vil opplevelsen av det 

lokale handlingsrommet bli svekket.  

 

Det som tre av mine fire informanter har trukket fram som den største begrensningen 

for skolenes egenart, er læreplanene. De har trukket fram at føringene er så stramme, 

at det er lite rom for å utvikle skolens egenart og at skolen har måttet gå på akkord 

med egen egenart for å få godkjent den nye læreplanen. Det er også strukturer i 

læreplanverket som går på akkord med måten det drives skole på. Et viktig argument 

som en av rektorene trekker fram, er at dersom skolen ikke kan gjennomføre de 

pedagogiske prinsippene de er grunnlagte for å drive, så har de jo heller ikke noe 

grunnlag for å drive skolen. De skolene i mitt datagrunnlag som har uttrykt 

begrensninger i forhold til egen egenart, drives på grunnlag av å være et pedagogisk 

alternativ. Spørsmålet bli jo da, når læreplanene for disse skolene må tilpasses 

Kunnskapsløftet i så stor grad at de ikke kan sies å være i tråd med den pedagogiske 

retningen: kan de da sies å ha livets rett?  

Da Kunnskapsløftet ble innført, mente myndighetene at en forutsetning for endring 

var at skolene ble styrt nedenfra (Møller m.fl., 2013). Kunnskapsløftet skulle altså 

styrke det kommunale selvstyret og profesjonens autonomi. Samtidig har den 

politiske styringen blitt ”mer regel-, aktivitets- og tiltaksorientert enn 

retningsorientert” (Møller m.fl., 2013:34). Konklusjonen til de som har vært med på å 

evaluere reformen som Kunnskapsløftet representerer, er at etter fem år med 

reformen, er det færre skoleeiere og færre lærere som opplever at skolen i større grad 

styres nedenfra. Skoleeierne etterlyser både ”mer støtte og mer lokalt selvstyre, 

handlingsrom og fleksibilitet” (ibid.). Det som kan se ut som et grep for å øke 

handlingsrommet, kan bli det motsatte – ”ofte er det slik at staten gir med en hånd og 

tar med den andre” (Helgøy & Serigstad, 2004:41).  
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Møller m.fl. (2013) trekker fram at det kan få uheldige konsekvenser dersom de 

nasjonale myndighetene fortsetter med ansvarliggjøringen og stiller forventninger til 

skolene, samtidig som de innfører stadige nye insentiv som skolen opplever som 

innskrenkende i forhold til egen selvbestemmelse og eget handlingsrom. ”Resultatet 

kan etter hvert bli avmakt og resignasjon” (Møller m.fl., 2013:35). Selv om disse 

undersøkelsene i hovedsak er gjennomført i forhold til den offentlige skolen, er det 

trolig at konsekvensene vil være tilsvarende eller enda mer fatale, dersom en 

tilsvarende politikk føres overfor de private skolene. I analysen i forrige kapittel, har 

jeg pekt på relativt store spenninger mellom det sentraliserte nivået og det 

desentraliserte nivået, og da særlig spenningen mellom den nasjonale politiske 

styringen og det profesjonelle selvstyret. Jeg har også vist til Roalds (2012) modell 

som viser at for store spenninger vil føre til et kontraproduktivt handlingsrom. I tråd 

med funnene til Møller m.fl. (2013) og Roald (2012), kan det være rettmessig å stille 

spørsmål ved om det er en vellykket strategi fra nasjonale myndigheter å stramme inn 

grepene gjennom bruken av de ulike styringsvirkemidlene de har tilgjengelige? 

Karlsen (2014) peker på en økende spenning mellom politikk og profesjon, mellom 

profesjonell yrkesutøvelse og politisk og administrativ ledelse, og i en kommentar, 

skriver han at omleggingen av styringssystemene innebærer at profesjonsinnflytelsen 

har blitt svekket. Dette har i sin tur har ført til en konflikt mellom arbeidstakere og 

arbeidsgiverorganisasjonene (ibid.). 

Blichfeldt (2007) har i en artikkel rettet kritikk mot mål- og resultatstyringen og 

markedstenkningen i skolen. Han er kritisk til at man tar i bruk målbare markeds-

begreper og at for eksempel elevenes resultater er ”varen” som foreldrene betaler for 

og som foreldrene kan klage på dersom elevens resultat ikke tilfredsstiller forutsig-

bare standardkrav. Han mener at kunnskapsutvikling, læring og demokratiforståelse 

innebærer rom for noe som er ukjent, uferdig – ”som kan overraske, som dermed er 

diskuterbart og dermed utgangspunkt for utforskning, for prøving, feiling og trening” 

(Blichfeldt, 2007:422). Kvalitet i utdanningen bør derfor være et dynamisk begrep, og 

man bør gjennom kontinuerlig dialog innenfor et fellesskap drøfte hva kvalitet til 

enhver tid kan eller bør være, snarere enn ”benchmarking” med forutbestemte 

kvantitative og målbare resultater som målestokk (ibid.).  

Aasen (2007) spør på sin side om det i en tid med store samfunnsendringer er behov 
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for en mer verdibasert og argumenterende profesjonalitet i skolen. Han mener det bør 

være en kontinuerlig debatt om styringssystemets virkemidler, og løfter noen av de 

mange dilemma som kommer med styringen – for eksempel å finne balansegangen 

mellom bokholderi og kreativitet, systematisk dokumentasjon og profesjonell 

yrkesutøvelse, mål-middel pedagogikk og forståelsesorientert kommunikasjon, 

formålsrasjonalitet og verdirasjonalitet etc. (ibid.).  

I Norge har det vært ganske strenge restriksjoner i forhold til hvem som kan drive 

private skoler (Karlsen, 2006). Velferdsstaten har stått sterk, og rettferdighets-

prinsipper og tanker om enhetsskolen har i stort sett vært enerådende i det norske 

samfunnet fram til 1990-tallet (Aasen, 2007). Et av argumentene mot de private 

skolene har vært at det kan skape sosiale skiller og at de private skolene kan bli 

eliteskoler for de rike. Lauglo (2007) har gjennom sin forskning studert om private 

skoler fører til sosial ekskludering. Funnene tilsier at frittstående skoler i Norge ikke 

er forbeholdt familier som har god råd, selv om det er en tendens til at flere elever i 

private grunnskoler kommer fra hjem der foreldrene har høyere utdanning.  

I perioden der enhetsskolen sto sterkt, var et av skolens dilemma forholdet mellom 

individ og fellesskap; mellom enkeltindividets rettigheter og behov og samfunnets 

behov og hensynet til ”medborgerdannelsen” (Thuen, 2010). Det å skulle utdanne 

eleven til ”et fritt og myndig menneske gjennom en pliktig formynders institusjon” 

(Thuen, 2010:279), er også kalt ”det pedagogiske paradoks” (ibid.). Begrepet ”enhets-

skolen” ble gjennom St.meld. 30 (2003-2004) byttet ut med ”fellesskolen”, og dette 

var et bevisst politisk grep for å legge større vekt på mangfold og individualisme 

(ibid.). Skolen i dag, er likevel langt fra et liberalistisk prosjekt. Et liberalistisk 

kjennetegn er ”en stat som bare vil gripe inn i markedet dersom det er nødvendig for 

å sikre markedsøkonomien, en minimumsstat basert på laissez-faire” (Thuen, 

2010:282). Statens rolle er da begrenset til å sikre enkeltmenneskets frihet og den 

private eiendomsretten (ibid.). Dette er som sagt langt fra dagens virkelighet, der man 

i beste fall kan snakke om liberalistiske strømninger. Vi kan derfor vanskelig si noe 

om hvordan skole og utdanning hadde tatt form i et fullt ut liberalistisk samfunn. 

Lauglo (2007) hevder at forskning kan være et bidrag til å fatte kloke politiske 

beslutninger, men legger til at forskning ikke er tilstrekkelig når det kommer til å 

avgjøre politiske spørsmål i forhold til komplekse samfunnsspørsmål: Da er det den 
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enkeltes grunnsyn som er avgjørende. ”Ønsker man at skoler skal være sterke red-

skaper for offentlige myndigheter til å forme samfunnet på fellesskapets vegne? Eller 

ønsker man utvidet rom for familiers og individers valg?” (Lauglo, 2007:401). 

Generelt har det ofte blitt hevdet at globalisering, avregulering, privatisering og økt 

lokalt selvstyre leder til at statens makt blir svakere og at statens muligheter til å styre 

blir mindre. Det vi derimot har sett eksempler på, er at staten har sørget for at de ikke 

har mistet sine styringsmuligheter og at staten snarere har sørget for en re-sentralisering 

gjennom bruk av blant annet nasjonalt tilsyn (Carlbaum, Hult, Lindgren, Novak, 

Rönnberg & Segerholm, 2014).  

Analysen i forrige kapittel viser at rektorene selv ønsker en større innflytelse på 

innholdet i skolen og hvordan de selv mener at skolen best skal drives ut fra sin 

egenart. Et relativt sterk profesjonelt selvstyre og stor grad av lokal handlingsfrihet 

øker de private skolenes muligheter for å kunne ivareta og videreutvikle egen egenart. 

De private skolene er helt avhengige av sitt omdømme og det å ha legitimitet. De må 

altså uavhengig av lovverk, tilsyn eller annen kontroll fra myndighetene, ha en bred 

aksept fra det sosiale systemet skolen operer i. Den profesjonelle autonomien 

forutsetter tillit fra omgivelsene, og tilliten er blant annet basert på at man innehar et 

nødvendig kunnskapsgrunnlag og et moralsk grunnlag som er i tråd med hva det 

sosiale systemet aksepterer (Møller, 2011).  
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8. Oppsummering	  

Hensikten med undersøkelsen har vært å gjøre rede for rektors opplevelser av det 

nasjonale tilsynet i private skoler og drøfte tilsynets betydning for de private skolene 

og hvordan deres egenart ivaretas i spenningsfeltet mellom offentlig styring og lokal 

handlingsfrihet. Jeg har ønsket å finne ut mer om hvordan rektor i private skoler 

opplever 1) det nasjonale tilsynet og samarbeidet med ulike aktører i den offentlige 

forvaltningen i tilknytning til tilsynet, 2) det nasjonale tilsynets betydning for de 

private skolenes legitimitet og drift, og 3) det nasjonale tilsynets påvirkning når det 

kommer til de private skolenes mulighet for å dyrke og videreutvikle den enkelte 

skoles egenart.  

 

For å svare på dette, har jeg i oppgavens første del sett på bakgrunn for oppgaven og 

gjort rede for det nasjonale tilsynet og tilsynets funksjon og motiv. Jeg har også sett 

på privatisering av utdanning og gjort rede for grunnlaget for å drive private skoler i 

Norge. Videre, har jeg tatt for meg teori som omhandler offentlig styring og har 

særlig lagt vekt på Aasen m.fl. (2012) sin modell om spenningsfelt i styring av skolen. 

Denne modellen danner utgangspunktet for analysen av datamaterialet, og tar for seg 

1) spenningsfeltet mellom sentralisert og desentralisert styring, ansvar og 

administrasjon, og 2) spenningsforholdet mellom politisk og profesjonell makt. 

Dernest, har jeg i framstillingen gjort rede for de metodiske valgene jeg har gjort og 

beskrevet arbeidet med mastergradsprosjektet. Jeg har også vurdert forhold som går 

på oppgavens validitet og reliabilitet. I siste del av oppgaven, har jeg først presentert 

empirien, før jeg har analysert denne med utgangspunkt i Aasens m.fl. (2012) sin 

modell, som referert til over. Avslutningsvis har jeg drøftet mine funn, i lys av teori 

og annen relevant forskning. Jeg har presentert de fire rektorenes opplevelser med 

tilsynet, ut fra følgende tema: 
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Fra problemstilling:  Tema presentert i oppgaven: 

1. Hvordan opplever rektor det nasjonale 
tilsynet og samarbeidet med ulike aktører i 
den offentlige forvaltningen i tilknytning til 
tilsynet? 

Arbeidet med tilsynet 

Om å være ”juridisk aktør” 

Samarbeidet med ulike aktører i den 
offentlige forvaltningen 

2. Hvordan opplever rektor det nasjonale 
tilsynets betydning for de private skolenes 
legitimitet og drift? 

Opplevelsen av nytteverdi 
Konsekvenser for de private skolene 

3. Hvordan opplever rektor det nasjonale 
tilsynets påvirkning når det kommer til de 
private skolenes mulighet for å dyrke og 
videreutvikle den enkelte skoles egenart, 
som et alternativ til den offentlige skolen? 

De private skolenes egenart og 
handlingsrom 

Tabell	  4:	  Oversikt	  over	  tematisk	  inndeling 

 

Analysen viser at rektorenes opplevelser i noen tilfeller er ulike og i andre tilfeller 

mer sammenfallende og også at den enkelte rektors opplevelser kan være todelte. 

Rektorene ser for eksempel nytteverdien av det nasjonale tilsynet, samtidig som de 

kan oppleve tilsynet som mindre relevant for virksomheten. Når rektorene ser en 

nytteverdi av tilsynet, og har sammenfallende interesser med det nasjonale 

styringsnivået, vil spenningsnivået være mindre, mens når rektorene opplever en 

avstand mellom det de opplever som viktig i hverdagen og de formelle føringene som 

det nasjonale tilsynet legger, vil spenningsnivået være større. Dersom arbeidet med 

tilsynet skal føre til en varig endring og forbedret praksis, må tilsynet oppleves som 

relevant for de som arbeider i skolen. Først da, vil man kunne oppnå en produktiv 

utviklingskultur (Roald, 2012). Det finnes flere momenter i analysen som viser at det 

er et spenningsforhold mellom sentralisert og desentralisert ansvar og som peker i 

retning av en relativ sterk sentralisert styring. Analysen viser også at det er et 

asymmetrisk forhold mellom de ulike aktørene, og at spenningsforholdet synes å være 

sterkere desto større avstanden er på aksen mellom sentralisert og desentralisert nivå.  

 

Analysen peker videre på flere forhold som utgjør et spenningsforhold mellom 

politisk og profesjonell makt. Rektorene i de private skolene kan likevel oppleve 

relativt stor grad av profesjonell autonomi, for eksempel fordi rektorene har en sterk 

rolle i og med at kommunenivået mangler og fordi styret har en relativt passiv rolle. I 

analysen kommer det også frem at det ligger et potensiale for stor grad av profesjonelt 

selvstyre i det å være en juridisk aktør, men at den profesjonelle autonomien kan 

oppleves svekket, for eksempel på grunn av manglende juridisk kompetanse. I 
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forlengelsen av dette, viser analysen og drøftingen at tilsynet kan gi ny innsikt og 

nyttige hjelpemidler til bruk i skolen, men også at det er et behov for mer kunnskap 

og veiledning på det juridiske området (Hall, 2013; Holm, 2013). Det at 

myndighetene åpner opp for mer veiledning og dialog i forbindelse med tilsynet, kan 

likevel føre til mer indirekte og skjult styring (Hall, under publisering). Staten svarer 

gjerne på privatisering og desentralisering med å finne andre måter å re-sentralisere 

på – for eksempel gjennom nasjonalt tilsyn (Carlbaum m.fl., 2014). 

 

Rektorene i de private skolene beskriver at skolene er avhengige av et godt omdømme 

for å sikre rekrutteringen, og at rekrutteringen er avgjørende for eksistensgrunnlaget. 

For at de private skolene skal kunne være et konkurransedyktig alternativ, slik at de 

kan framstå som et kvalitativt godt alternativ som tilbyr en særskilt innretning eller et 

særskilt pedagogisk tilbud, viser analysen at de er avhengige av en sterk profesjons-

styring og lokal handlingsfrihet. Det som særlig oppleves som en utfordring for flere 

av skolene, har ikke direkte tilknytning til tilsynet, men til at læreplanene som 

styringsdokument oppleves som et hinder for å ivareta og videreutvikle skolenes 

egenart. En av rektorene stilte spørsmålstegn ved at når læreplanene må tilpasses 

Kunnskapsløftet i så stor grad at de ikke kan sies å være i tråd med den pedagogiske 

retningen: kan de da sies å ha livets rett?  

 

Noen av rektorene i de private skolene mener at kontroll ikke er ensidig negativt, selv 

om de er usikre på hvor mye tilsynet har å si for skolens rykte. Jeg har i drøftingen 

trukket fram at et ”godkjentstempel” fra tilsynsmyndighetene, kan være med på å 

skape legitimitet for de private skolene (Carlbaum, 2014). Rektorene er opptatte av at 

et negativt rykte er vanskelig å snu og at negativ media-omtale kan være svært 

uheldig for den enkelte skole, og også for andre private skoler. De opplever altså et 

press når det gjelder å ivareta et godt rykte, og analysen viser at dette er med på å 

synliggjøre ansvarliggjøringen av de private skolene. I tillegg, opplever rektorene en 

reell trussel om tilbakeholdelse av statsstøtten, dersom de ikke innfrir myndighetenes 

krav. Dette viser at de økonomiske sanksjonene har stor kraft og at måten myndig-

hetene bruker den politiske makten, er med på å styrke spenningene mellom det 

nasjonale og det lokale nivået (Langfeldt, 2008; Møller & Ottesen, 2011). 
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Gjennom drøftingen har jeg vist at noe av hensikten bak Kunnskapsløftet, var at 

reformen skulle styrke det kommunale selvstyret og profesjonens autonomi. I ettertid, 

viser evalueringer av reformen at den politiske styringen imidlertid har blitt ”mer 

regel-, aktivitets- og tiltaksorientert enn retningsorientert” (Møller m.fl., 2013:34) og 

at færre opplever en større lokal handlingsfrihet (ibid.). Et faremoment ved for sterk 

styring er at de som arbeider i skolene kan oppleve avmakt og resignasjon (Møller 

m.fl., 2013), og at man oppnår et kontraproduktivt handlingsrom (Roald, 2012). Det 

bør være en åpen og kontinuerlig debatt om kvalitet i utdanningen, styringssystemets 

virkemidler og hvilke verdier som er viktige i samfunnet (Blichfeldt, 2007; Lauglo, 

2007; Thuen, 2010; Aasen, 2007).  

 

Analysen viser at det er et spenningsforhold mellom sentralisert og desentralisert 

ansvar, som peker i retning av en relativ sterk sentralisert styring. Den viser også at 

det foreligger spenninger mellom det politiske og det profesjonelle nivået, og at de 

nasjonale myndigheter har en dominerende rolle overfor de private skolene. 

Rektorene opplever at myndighetene bruker både juridiske, økonomiske og 

informative/ ideologiske styringsvirkemidler og at styringsvirkemidlene blir brukt 

både direkte og indirekte. De private skolene er avhengige av sitt omdømme og det å 

ha legitimitet. De må uavhengig av lovverk, tilsyn eller annen kontroll fra 

myndighetene, ha en bred aksept fra det sosiale systemet skolen operer i. For at de 

private skolene skal kunne framstå som et konkurransedyktig og reelt alternativ til 

den offentlige skolen, er de avhengige av profesjonell autonomi for å ivareta og 

videreutvikle den enkelte skoles egenart. 

 

I oppgaven har jeg gjort rede for rektors opplevelser av det nasjonale tilsynet i private 

skoler, og jeg har drøftet tilsynets betydning for de private skolene og hvordan deres 

egenart ivaretas i spenningsfeltet mellom offentlig styring og lokal handlingsfrihet. 

Jeg har vist at rektorene har ulike opplevelser av det nasjonale tilsynet og at de 

opplever varierende grad av nytteverdi av tilsynet. Jeg har også vist at offentlig 

styring påvirker de private skolenes handlingsfrihet i stor grad og at de private 

skolene er avhengige av profesjonell autonomi for å ivareta og videreutvikle skolenes 

egenart.  
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Det er mange områder som kan være interessante å forske videre på. Ettersom det 

nasjonale tilsynet er i endring og også tema for tilsynet varierer, vil det kunne være 

mange interessante problemstillinger å ta tak i. Det er relativt lite som er skrevet i 

forhold til private skoler i Norge, så også her vil det være mange spennende felt å 

fordype seg i. Aktuelle tema kan være tilknyttet stedlige tilsyn, tilsyn som i større 

grad har en veiledningsfunksjon eller tilsyn som innholdsmessig ligger nærmere 

kjernevirksomheten i skolen, for eksempel selve undervisningen og elevenes 

læringsutbytte. Andre tema kan være tilknyttet evalueringsstyring i private skoler, 

offentlig styring i forhold til foreldreretten, reformhensynet eller kvalitetshensynet, 

eller mer dyptgående studier i forhold til private skoler og private skolers egenart.  
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Vedlegg 1: Intervjuguide (to sider) 
	  
Intervjuguide	  
Nasjonalt	  tilsyn	  i	  private	  skoler	  
Solveig	  Pettersen	  
	  
Tema 0: Innledningsspørsmål 
Fortell om deg selv/skolen: 

• Kanskje vi kunne begynne med at du kan fortelle litt om din egen bakgrunn? 
◦ Stilling? 
◦ Hvor lenge arbeidet her?  
◦ Hva slags bakgrunn (utdanning/annen erfaring, pedagogisk/ juridisk 

kompetanse)? 
◦ Hvor lenge jobbet som rektor (evt. ledelse for øvrig)? 

• Kan du si litt om skolen/skolens egenart, og hva du opplever som skolens 
religiøse/pedagogiske plattform? 

 
Tema 1: Opplevelser ved det nasjonale tilsynet og samarbeidet med ulike aktører 
i den offentlige forvaltningen i tilknytning til det nasjonale tilsynet?  

• Kan du fortelle litt (generelt) om det nasjonale tilsynet dere hadde sist? 
◦ Tema for det nasjonale tilsynet?  
◦ Flere som arbeidet med dette i ledelsen? 
◦ Hvordan har personalet vært involvert? 
◦ Hvordan har styret vært involvert? 
◦ Evt. foreldre/elever? 
◦ Vært med på tilsyn tidligere (du/skolen)? 

• Hvordan dere har arbeidet med tilsynet (før/etter)? 
◦ Arbeidet dere på en spesiell måte i forkant av tilsynet? 
◦ Dersom pålegg, hvordan arbeidet med disse etterpå? 
◦ Oppfølging etter tilsynet?  

• Kan du beskrive samarbeidet med fylkesmannen/utdanningsdirektoratet, 
eventuelt andre 
◦ Hvordan opplevde du dette?  
◦ Fått veiledning/hjelp? 
◦ Ofte i kontakt? 

• Har du vært med på tidligere tilsyn?  
◦ Hvordan opplevde du det – til forskjell fra siste tilsyn? 
◦ Hvilket tema?  
◦ Hvordan arbeidet dere med dette? 
◦ Var andre involverte, internt ved skolen? I samarbeide med myndigheter, 

evt andre? 
• Kan du si noe om hvordan du opplever det å være en ”juridiske aktør”?  
◦ Hvordan opplever du at du har rom for å utøve profesjonelt skjønn i rollen 

som juridisk aktør? 
▪ Hvordan anvender du deg av lovverket? 
▪ Hvordan opplever du lovverket? 
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▪ Hvordan opplever du å være en ”juridisk aktør”?  
▪ I hvor stor grad synes du skolen styres av lover, regler og forskrifter? 
▪ Har du noen andre å ”spille på” i organisasjonen når det gjelder det 

juridiske? 
 
Tema 2: Opplevelser av det nasjonale tilsynets betydning for de private skolenes 
legitimitet og drift? 

• Kan du beskrive hva tenkte du da du fikk vite at dere skulle ha tilsyn? 
• Hva tenker du i etterkant av tilsynet? (Har det hatt noen nytteverdi? Bortkastet 
tid?) 

• Betydning for driften  
◦ Har tilsynet hatt noe å si for skolen, f.eks endret praksis (pos/neg, kort/lang 

sikt)?  
◦ Redd for konsekvenser dersom det blir mange avvik (evt hvilke 

konsekvenser er i så fall mest skremmende)?  
◦ Opplever du at dette har mest betydning for administrasjonen eller for 

(pedagogisk) kvalitetsutvikling /konsekvenser for pedagogiske 
virksomheten/i klasserommet? 

• Har nasjonalt tilsyn noen betydning for skolens legitimitet? 
◦ Har det noe å si for skolens rykte/renommé? 
◦ Tror du foreldre vurderer dette inn når de søker sine barn til skolen?  
◦ Brukes tilsynet i ”markedsføring” av skolen?  
◦ Har dere fått noen pos/negative omtaler i pressen pga tilsynet? 
◦ Hvordan rekrutterer dere elever? Hva opplever du at er viktig i 

rekruttereringen av elever? Er det andre forhold som er viktig for 
rekrutteringen av elever? 

 
Tema 3: Opplevelser av det nasjonale tilsynets påvirkning når det kommer til de 
private skolenes mulighet for å dyrke og videreutvikle den enkelte skoles 
egenart, som et alternativ til den offentlige skolen? 

• Er det noe mer du har lyst til å trekke fram når det gjelder skolens egenart 
(utdyp, dersom behov ut over det som ble sagt i innledningen)? 

• Oppleves det som om dere, på et generelt grunnlag, har nødvendig 
frihet/handlingsrom til å drive skolen på en slik måte som dere ønsker, ut fra 
religiøs/pedagogisk plattform?  

• Hvordan opplever du at tilsynet og evt. andre nasjonale styringsvirkemiddel er 
med på å legge til rette for (evt. innskrenke) skolenes mulighet til å 
dyrke/videreutvikle skolens egenart? 

EVT: 
• Er det eventuelt annet som påvirker dette i større (eller mindre) grad? 

(Mål/resultat/vurderings-/evalueringsstyring? 
Ideologisk/informativ/innholdsstyring? Økonomisk styring? Evt. 
markedsstyring?)  

• I hvor stor grad oppleves det som at skolen/den enkelte aktør (skoleleder, 
lærer) har tillit fra nasjonale hold/tilstrekkelig med autonomi/muligheter for 
profesjonell innflytelse? 

 
+ Evt. spesifikke spørsmål i forhold til den enkelte skoles tilsynsrapport 



	   V	  

Vedlegg 2: Brev til skolene (to sider) 
	  
	  
Solveig	  Pettersen	  
Selvbyggerveien	  38	  
0591	  OSLO	  
	  
	  
Til:	  	  
	  
Oslo,	  dato:	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Forespørsel	  om	  deltakelse	  i	  forskningsprosjektet	  
”Nasjonalt	  tilsyn	  i	  private	  skoler”	  
	  
	  
Bakgrunn	  og	  formål	  
Jeg	  er	  student	  ved	  Universitet	  i	  Oslo,	  og	  arbeider	  nå	  med	  et	  mastergradsprosjekt	  
i	  Utdanningsledelse	  ved	  Institutt	  for	  lærerutdanning	  og	  skoleforskning,	  kalt	  
«Nasjonalt	  tilsyn	  i	  private	  skoler».	  	  
	  
Formålet	  med	  undersøkelsen	  er	  å	  gjøre	  rede	  for	  rektors	  opplevelser	  av	  det	  
nasjonale	  tilsynet	  i	  private	  skoler	  og	  drøfte	  tilsynets	  betydning	  for	  de	  private	  
skolene	  og	  hvordan	  deres	  egenart	  kan	  ivaretas	  i	  spenningsfeltet	  mellom	  offentlig	  
styring	  og	  lokal	  handlingsfrihet.	  	  
	  
Hensikten	  er	  å	  finne	  ut	  mer	  om	  hvordan	  rektor	  i	  private	  skoler	  opplever:	  

• det	  nasjonale	  tilsynet	  og	  samarbeidet	  med	  ulike	  aktører	  i	  den	  offentlige	  
forvaltningen	  i	  tilknytning	  til	  tilsynet?	  	  

• det	  nasjonale	  tilsynets	  betydning	  for	  de	  private	  skolenes	  legitimitet	  og	  
drift?	  

• det	  nasjonale	  tilsynets	  påvirkning	  når	  det	  kommer	  til	  de	  private	  skolenes	  
mulighet	  for	  å	  dyrke	  og	  videreutvikle	  den	  enkelte	  skoles	  egenart,	  som	  et	  
alternativ	  til	  den	  offentlige	  skolen?	  

	  
Utvalget	  av	  informanter	  er	  foretatt	  skjønnsmessig,	  og	  hensikten	  har	  vært	  å	  sikre	  
relativt	  stor	  variasjon	  (i	  utvalget	  finnes	  private	  skoler	  med	  ulik	  profil).	  	  
	  
Hva	  innebærer	  deltakelse	  i	  studien?	  
Dersom	  du	  samtykker	  til	  deltakelse	  i	  studien,	  vil	  det	  bli	  gjennomført	  et	  intervju,	  
på	  ca.	  én	  times	  varighet.	  Tema	  vil	  være	  opplevelsen	  av	  det	  nasjonale	  tilsynet	  og	  
samarbeidet	  med	  offentlig	  forvaltning	  i	  tilknytning	  til	  tilsynet.	  Det	  vil	  også	  bli	  
spurt	  om	  hvordan	  tilsynet	  påvirker	  de	  private	  skolenes	  legitimitet	  og	  drift,	  samt	  
hvordan	  tilsynet	  påvirker	  skolens	  mulighet	  til	  å	  dyrke	  og	  videreutvikle	  den	  
enkelte	  skoles	  egenart.	  	  	  
	  
Intervjuet	  vil	  bli	  tatt	  opp	  og	  lagret	  som	  lydfil,	  for	  transkribsjon	  og	  videre	  analyse.	  
Forøvrig	  vil	  intervjuer	  gjøre	  skriftlige	  notater	  underveis	  i	  intervjuet.	  



	  VI	  

	  
Hva	  skjer	  med	  informasjonen	  om	  deg?	  	  
Alle	  personopplysninger	  vil	  bli	  behandlet	  konfidensielt.	  Det	  vil	  kun	  være	  student	  
og	  veileder	  som	  har	  tilgang	  på	  personopplysninger.	  Anonymisert	  materiale	  vil	  
kunne	  bli	  drøftet	  i	  prosjektgruppen	  LEX-‐EL	  (Legal	  standards	  and	  Professional	  
Judgement	  in	  Educational	  Leadership)	  som	  veileder	  og	  student	  deltar	  i.	  	  
	  
Opplysninger	  som	  navn/navn	  på	  skole	  vil	  bli	  lagret	  separat	  fra	  øvrige	  data,	  for	  å	  
sikre	  konfidensialitet.	  I	  mastergradsoppgaven,	  vil	  materialet	  anonymiseres,	  og	  
det	  vil	  kun	  bli	  benyttet	  fiktive	  navn	  i	  framstillingen	  slik	  at	  deltakerne	  i	  studien,	  
ikke	  vil	  kunne	  gjenkjennes.	  	  
	  
Prosjektet	  skal	  etter	  planen	  avsluttes	  i	  2016.	  Datamaterialet	  vil	  anonymiseres	  og	  
opplysninger	  om	  navn/navn	  på	  skole	  slettes.	  Materialet	  vil	  ikke	  bli	  brukt	  i	  andre	  
sammenhenger.	  	  
	  
Frivillig	  deltakelse	  
Det	  er	  frivillig	  å	  delta	  i	  studien,	  og	  du	  kan	  når	  som	  helst	  trekke	  ditt	  samtykke	  
uten	  å	  oppgi	  noen	  grunn.	  Dersom	  du	  trekker	  deg,	  vil	  alle	  opplysninger	  om	  deg	  bli	  
anonymisert.	  	  
	  
Dersom	  du	  ønsker	  å	  delta	  eller	  har	  spørsmål	  til	  studien,	  ta	  kontakt	  med	  Solveig	  
Pettersen	  på	  telefon	  90986699	  eller	  e-‐post:	  pettersen.solveig@gmail.com.	  
Veileder	  Jeffrey	  Hall	  kan	  også	  kontaktes	  per	  telefon	  22857617	  eller	  e-‐post:	  
jeffrey.hall@ils.uio.no.	  
	  
Studien	  er	  meldt	  til	  Personvernombudet	  for	  forskning,	  Norsk	  
samfunnsvitenskapelig	  datatjeneste	  AS.	  
	  
Vennlig	  hilsen	  
Solveig	  Pettersen	  
	  
	  
	  
	  
	  
Samtykke	  til	  deltakelse	  i	  studien	  
	  
Jeg	  har	  mottatt	  informasjon	  om	  studien,	  og	  er	  villig	  til	  å	  delta	  	  
	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
(Signert	  av	  prosjektdeltaker,	  dato)	  
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Vedlegg 3: Svar fra NSD (to sider) 
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	   IX	  

Vedlegg 4: Tematiseringsmatrise (tematisering og sammenligning av data) 
 
 

  

Tematisering	  og	  	  
sammenfatting	  av	  intervjuene	  	  
(tema	  nr.	  ref.	  til	  intervjuguiden)	  

Skole	  
1	  

Skole	  
2	  

Skole	  
3	  

Skole	  
4	  

Om	  rektor	  (tema	  0)	   	   	   	   	  

Om	  skolen	  (tema	  0)	  og	  skolens	  
egenart	  (tema	  3)	  

	   	   	   	  

Opplevelser	  av	  tilsynet	  (tema	  1)	  og	  
verdi	  for	  skolen	  (tema	  2)	  

	   	   	   	  

Arbeidet	  med	  tilsynet	  
(før/under/etter)	  (tema	  1)	  

	   	   	   	  

Hvem	  involvert	  i	  arbeidet	  med	  
tilsynet	  (tema	  1)	  

	   	   	   	  

Samarbeide	  med	  ulike	  instanser	  
(tema	  1)	  

	   	   	   	  

Erfaringer	  med	  tidligere	  tilsyn	  
(tema	  1)	  

	   	   	   	  

Opplevelse	  av	  å	  være	  juridisk	  
aktør	  (tema	  1)	  

	   	   	   	  

Konsekvenser	  ved	  avvik	  
(økonomi,	  presse,	  legitimitet,	  
rykte,	  rekruttering)	  (tema	  2)	  

	   	   	   	  

Handlingsfrihet,	  handlingsrom	  
(opp	  mot	  egenart),	  statlige	  
styringsvirkemiddel	  (tema	  3)	  

	   	   	   	  



	  X	  

  



	   XI	  

Vedlegg 5: Liste over kategorier (grunnlag for presentasjon av datamaterialet) 
	  

 
	  

Fra problemstilling:  Tema: Kategorier: 
1. Hvordan opplever 
rektor det nasjonale 
tilsynet og 
samarbeidet med 
ulike aktører i den 
offentlige 
forvaltningen i 
tilknytning til 
tilsynet? 

Arbeidet med 
tilsynet 

Generell opplevelse av tilsynet 
(arbeidsmengde, ”timing”) 

Prosessen med arbeidet (før/under/etter) 

Hvem involverte i arbeidet 

Styrets rolle 
Om å være 
”juridisk aktør” 

Generell opplevelse av å være lov-
anvender (finne fram i lovverket, tolkning 
av lovverket, fatte enkeltvedtak, lov og 
regler, kompetanse) 
Bruk av skjønn / handtering av juridisk 
vanskelige saker 

Samarbeidet med 
ulike aktører i den 
offentlige 
forvaltninger 

Kommunen 

Fylkesmannen 

Utdanningsdirektoratet 

2. Hvordan opplever 
rektor det nasjonale 
tilsynets betydning 
for de private 
skolenes legitimitet 
og drift? 

Opplevelsen av 
nytteverdi 

Utvikling, bevisstgjøring 

Endring av praksis  
Rette opp lovbrudd 

Prosessen (læring, veiledning) 
Konsekvenser for 
de private skolene 

Statstilskudd 

Rykte/renommé  

Rekruttering 

Presse/media 
3. Hvordan opplever 
rektor det nasjonale 
tilsynets påvirkning 
når det kommer til 
de private skolenes 
mulighet for å dyrke 
og videreutvikle den 
enkelte skoles 
egenart, som et 
alternativ til den 
offentlige skolen? 

De private 
skolenes egenart 
og handlingsrom 

Egenart (karakteristiske trekk for skolen  
utelatt i oppgaven av hensyn til 
anonymisering) 

 

Handlingsrom (Kunnskapsløftet, 
læreplaner) 


