
 

 

Rektors ledelse av utviklingsarbeid i skolen. 
 

Inger Raastad Jåvold 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masteroppgave i Utdanningsledelse  
 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
November 2016 

 



II 

 

 

 

 

 



III 

 

Rektors ledelse av utviklingsarbeid i skolen 

En kvalitativ casestudie av hvordan tre rektorer leder 

utviklingsarbeid på egen skole, med særlig blikk på ledelse av 

den skolebaserte kompetanseutviklingen «Kompetanse for 

mangfold» 

  



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Inger Raastad Jåvold 

2016 

Rektors ledelse av utviklingsarbeid i skolen. 

Inger Raastad Jåvold 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


V 

 

Sammendrag 

Denne oppgaven er en undersøkelse av hvordan rektorer leder utviklingsprosesser ved egen 

skole. Studien er gjennomført som en kvalitativ casestudie, der intervju med tre rektorer fra 

tre kommuner utgjør mine data. Jeg har belyst fenomenet ved å undersøke hvordan rektorene 

leder utviklingsarbeid, mens den skolebaserte kompetanseutviklingen «Kompetanse for 

mangfold» representerer min empiriske kontekst. «Kompetanse for mangfold» er en nasjonal 

kompetanseheving der målet er at ansatte i skoler og barnehager skal være i stand til å støtte 

barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn, slik at de i størst mulig grad fullfører 

utdanningsløpet. Problemstillingen i studien har vært «Hvordan leder rektor 

utviklingsprosesser i skolen»? 

For å svare på problemstillingen er det formulert to forskningsspørsmål. I studien benyttes et 

teoretisk analyseperspektiv knyttet til ulike strategier rektor bruker i ledelse av 

utviklingsarbeid for å etablere mål og forventninger; å bygge legitimitet, tillit og relasjoner og 

å delegere ansvar. Når det gjelder å lede læreres læring fokuseres det på hvordan rektor leder 

lærernes læring med fokus på egen involvering, organisering og metoder. For å svare på 

hvordan rektor kan påvirke elevens læring, er det fokusert på hvordan rektor kan sikre kvalitet 

på undervisningen og et trygt læringsmiljø.  

Funn i studien tyder på at for å etablere og forankre et utviklingsprosjekt i personalet, er 

utviklingsarbeid som er forankret i virksomhetsplan eller andre strategidokumenter, lettere å 

forankre hos personalet enn om det er et prosjekt som kommer utenfra i tillegg til det som 

allerede er planlagt. For å forankre utviklingsarbeid, er tid en kritisk faktor. Å involvere 

tillitsvalgte er en strategi som flere rektorer benytter, en strategi som bekreftes i tidligere 

forskning om at å involvere tillitsvalgte i skolebasert kompetanseutvikling er en 

suksessfaktor. For rektor kan det å distribuere ansvar i betydningen kollektiv ledelse, være en 

strategi å benytte i arbeidet med å involvere flere med å ta ansvar for utvikling ved skolen. 

Dette handler om at rektor bruker de menneskelige ressursene i organisasjonen til å ta ansvar 

for ulike oppgaver til organisasjonenes beste. En tredje strategi som er vesentlig når det 

gjelder å lede utviklingsprosesser, er å bygge legitimitet, tillit og relasjoner i personalet. Funn 

tyder på at dette er en strategi som er overbyggende, og som preger rektorene i denne studien 

ved at de bygger sin legitimitet i «dag til dag handlinger» ved å delta i observasjon i klasser, 
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samtaler på personalerom, være lett tilgjengelige for de ansatte ved å ha en åpen dør til 

kontoret, og ved å delta i sosiale sammenhenger både på og utenfor jobb.  

Når det gjelder å lede lærernes og elevens læring, viser funn at rektorene legger til rette for 

lærernes læring i utviklingsarbeid ved å sette av tid og legge til rette for arenaer der arbeidet 

kan skje. Funn tyder på at rektorene legger til rette for at det benyttes metoder som 

erfaringsdeling og refleksjon i tilknytning til egen undervisning. Videre kan funnene tyde på 

at det er ulik oppfatning av hvordan rektorene mener de kan være med å påvirke elevenes 

læring. Et funn viser at noen rektorer har ulike strategier og systemer som er i tråd med flere 

av Robinsons (2014) kjennetegn under ledelsesdimensjon «å forsikre seg om kvalitet på 

undervisningen som gis».  

Selv om funn tyder på at rektorene benytter strategier og metoder som assosieres med 

organisasjonslæring, er likevel en av implikasjonene for studien at rektorer må settes bedre i 

stand til å lede disse utviklingsprosessene.  
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Forord 

At jeg i 2016 skulle levere masteroppgave i Utdanningsledelse var ikke i mine tanker da jeg i 

januar 2000 startet på skoleledelse ved Universitetet i Oslo. Jeg var undervisningsinspektør på 

en barneskole, og med en nyfødt baby i løpet av studieåret ble det i første omgang 30 

studiepoeng i skoleledelse. 

I 2003 begynte rektorkarrieren min, og med små barn og hektisk hverdag var det ikke tid til å 

studere videre. Etter 10 år som rektor ved samme skole, måtte jeg søke ny inspirasjon, og 

bytte av jobb og oppstart av studier ble derfor realisert i 2013. Tanken var i første omgang å 

kun ta de neste 30 studiepoengene. Jeg stilte meg spørsmålet om jeg ville bli en bedre rektor 

ved å ta master i utdanningsledelse, og var vel ikke helt sikker på det i begynnelsen. Men 

gode basisgruppestudenter som skulle gå videre, og gleden ved å lære mer og å utvikle meg 

selv, gjorde at jeg fortsatte. Og her er jeg i 2016, snart 56 år, rektor på en nybygd og 

sammenslått barneskole med 314 elever, og forhåpentligvis med en godkjent masteroppgave.  

Er jeg blitt en bedre rektor? Det er ikke jeg den riktige personen til å uttale meg om, men at 

jeg har utviklet meg som leder disse årene, og fått en tryggere og bredere plattform for min 

ledelsespraksis er jeg ikke i tvil om. 

Takk til Gran kommune som har gitt meg muligheten både økonomisk og tidsmessig til å 

gjennomføre masterstudie i utdanningsledelse, og takk til Dijana Tiplic som har vært en svært 

konstruktiv, tydelig og positiv veileder som har hatt tro på meg i prosessen. 

Til slutt vil jeg takke Mahatma Gandhi som gjennom Hallinger (2011) har inspirert meg til 

mitt nye valgspråk for mitt virke som leder. «Be the change you want to see in the school». 

Relasjonell tillit utvikles ikke på kurs eller workshops, men i «dag til dag handlinger» 

sammen med elever, lærere og foreldre (Bryk og Schneider, 2004). 

Jaren, oktober 2015 

Inger Raastad Jåvold 
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1 Innledning 

I denne studien vil jeg forsøke å øke forståelsen for hvordan rektorer leder utviklingsprosesser 

på egen skole. For å øke denne forståelsen, tar jeg utgangspunkt i ledelse av skolebaserte 

kompetansehevingstiltak, i denne studien spesielt den statlige satsningen «Kompetanse for 

mangfold»1. 

I innledningskapitlet vil jeg redegjøre for bakgrunnen for hvorfor det å lede 

utviklingsprosesser er en av rektors viktigste oppgaver. Jeg vil også beskrive kort bakgrunn 

og formål med Kompetanse for mangfold som er det utviklingsarbeidet som utgjør empirien i 

oppgaven. Til slutt i innledningskapitlet vil jeg presentere og begrunne studiets 

problemstilling og forskningsspørsmål. 

1.1 Bakgrunn og avgrensning 

I likhet med ulike typer organisasjoner som har hatt krav til å endre seg på grunn av raske 

teknologiske endringer, større konkurranse med mer, har også skolen krav på seg til å endre 

seg. Dette er beskrevet i flere styringsdokumenter som er med å legge føringer for skolens 

arbeid. Meld. St 30 (2003-2004) «Kultur for læring», framhever for at skolen skal kunne 

tilpasse seg et samfunn som stadig er mer kunnskapskrevende og som utvikler seg til et 

mangfoldig samfunn, må skolen utvikle en praksis der de kan utvikle ny kunnskap sammen 

ved å lære sammen og av hverandre. På samme måte løftes de samme utfordringene fram i 

Meld. St 11(2008 – 2009) om «Læreren, rollen og utdanningen». Også Ludvigsen utvalgets 

NOU (2015:8) «Fremtidens skole», fokuserer på at grunnopplæringen skal bidra til å utvikle 

elevenes kunnskap og kompetanse slik at de kan bli aktive deltakere i kunnskapssamfunnet, at 

dagens og morgendagens samfunn stiller nye krav til deltakelse i samfunnsliv, og at skolens 

oppgave er å være med på å utvikle dette slik at barn og unge kan møte samfunnets behov om 

20 – 30 år. Videre i Meld. St 22(2010-2011) «Motivasjon, mestring, muligheter» er det 

beskrevet at skolen skal være lærende, ha endringskapasitet, være i utvikling, og at skolen 

ikke skal overlate til den enkelte lærer å ta ansvar for nye satsningsområder, men at læring 

skal skje i fellesskap med kollegaer. 

                                                 
1 http://www.udir.no/laring-og-trivsel/kompetanse-for-mangfold/ lesedato 27.06.16 

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/kompetanse-for-mangfold/
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Skolebasert kompetanseutvikling ble for fullt introdusert i forbindelse med 

«Ungdomstrinnsatsningen» (2013-2017). Den kom som et svar på Meld. St 22 (2010-2011). 

Skolebasert kompetanseutvikling blir definert som «….at skolen, med ledelsen og alle ansatte, 

deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede 

kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 4). I plan for skolebasert kompetanseutvikling på 

ungdomstrinnet (2013-2017) 2 forventes det blant annet av rektor at hun skal utvikle skolen 

som en lærende organisasjon, initiere og lede utviklingsarbeidet på egen skole, herunder 

arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling, etablere gode arenaer for kompetansedeling 

og erfaringsdeling på egen skole og mellom skoler. NOU (2015:8), støtter seg på forskning av 

blant annet Fullan (2014) som hevder at kapasitetsbygging og kompetanseutvikling bør skje i 

kollektive læringsprosesser på den enkelte skole, og at det er skoleleders oppgave å planlegge 

og å legge til rette for disse kollektive prosessene slik at lærerne tar del i dem for å utvikle sin 

egen praksis og individuelle kompetanse, samtidig som skolen er i kontinuerlig utvikling. 

Skoleledere må legge til rette for samarbeidsstrukturer der det settes av tid og rom som 

ivaretar dette. 

Å lære er å tilegne seg ny kunnskap som resulterer i at man endrer atferd, og i 

organisasjonslæring innebærer dette at man inngår i en prosess der man sammen med andre 

tilegner seg ny kunnskap, og endrer sin atferd på grunnlag av ny kunnskap (Jacobsen og 

Thorsvik, 2013).  Roald (2012) beskriver at det ikke er noen lang historie i å betrakte skolen 

som en lærende organisasjon i Norge, men at det i dag tas nærmest for gitt i pedagogisk 

faglitteratur og utdanningspolitiske dokument, at skoler forstås på bakgrunn av 

organisasjonsutviklingens tankegang. Som faglige leder, skal rektor kunne administrere 

organisasjonen og lede personalet slik at de samlet kan arbeide for å bedre elevenes læring og 

utvikling. På samme måte må rektor kunne sortere og prioritere sammen med de ansatte de 

ulike politiske føringer som skolen utsettes for og som skal føre til endring i pedagogisk 

praksis (Lillejord, 2011). Det skarpe skillet som tidligere har vært trukket i skolen mellom 

administrativ og pedagogisk ledelse er på vikende front, og det er blitt mer vanlig å betrakte 

administrasjon og pedagogikk som praksiser som flyter over i hverandre, og som en 

                                                 
2 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/Skolebasert-

kompetanseutvikling-pa-ungdomstrinnet----overordnet-plan-for-fullskala-2013-2017-

/?depth=0&print=1#Innledning, lesedato 03.10.16 

 

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/Skolebasert-kompetanseutvikling-pa-ungdomstrinnet----overordnet-plan-for-fullskala-2013-2017-/?depth=0&print=1#Innledning
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/Skolebasert-kompetanseutvikling-pa-ungdomstrinnet----overordnet-plan-for-fullskala-2013-2017-/?depth=0&print=1#Innledning
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/Skolebasert-kompetanseutvikling-pa-ungdomstrinnet----overordnet-plan-for-fullskala-2013-2017-/?depth=0&print=1#Innledning
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forutsetning for hverandre. Å kunne lede skolen slik at de administrative og pedagogiske 

avgjørelsene styrker hverandre, er med og bidrar til en mer profesjonell praksis (ibid.). 

Organisatorisk læring og lærende organisasjoner blir ofte brukt om hverandre. For å skille 

mellom begrepene kan man si at en «lærende organisasjon» handler om organisasjoner som 

har utviklet en høy evne til lære, mens «organisasjonslæring» handler om de ulike metodene 

eller arbeidsformene som brukes i læringen (Irgens, 2014). Å være en lærende organisasjon 

blir da ifølge Irgens (2014) en idealtilstand der organisasjonen (skolen) evner å svare på det 

press den står overfor, mens organisasjonslæring er de arbeidsmåtene eller metodene man 

bruker for å arbeide mot denne idealtilstanden. En skole som arbeider mot denne tilstanden vil 

måtte utvikle strategier og arbeidsmåter som kan styrke skolens kapasitet til både individuell 

og kollektiv læring (Dodgson, 1993, i Irgens, 2014). I denne oppgaven brukes 

organisasjonslæring slik Irgens definerer begrepet, som å lede utviklingsprosesser i skolen. Å 

lede arbeidet med å utvikle skolen, handler om å lede prosesser der man må ta i bruk ulike 

metoder og verktøy, og gjør valg av strukturer og praksis, for å arbeide mot målet som er å 

være en lærende organisasjon. For å arbeide mot dette målet, er det derfor en av rektors 

viktigste oppgaver å lede disse prosessene. 

Det finnes begrenset forskning på hva som kjennetegner «god» ledelse i skoler i Norge og 

Norden. Mye av forskningen som norsk skoleledelse støtter seg på er derfor forskning utført i 

USA, Canada og New Zealand (Møller, 2006 b). Et omfattende forskningsprosjekt innenfor 

skolefeltet var «Successful School Leadership» ved Leithwood og Riehl (2003), der hensikten 

var å identifisere framgangsrikt lederskap på tvers av land. Sammen med Hallinger og Heck`s 

studier fra 1996, finner de ved analyse flere påstander om framgangsrikt lederskap (ibid.). 

Framgangsrikt lederskap kjennetegnes blant annet ved at god skoleledelse bidrar til å forbedre 

elevenes læringsresultater. Dette skjer indirekte ved at påvirkningen medieres gjennom 

variablene skolens mål og visjoner, skolens læreplan og skolens undervisningspraksis. 

Begreper som brukes om rektors ledelse, er ledelsespraksis. Ledelsespraksis beskrives ved 

hjelp av grunnleggende kvaliteter som å gi retning, bidra til personalutvikling og å påvirke og 

utvikle organisasjonen. I tillegg må skoleleder kunne stå til ansvar for det arbeidet en utfører 

(ibid.). 

Begrepet ledelsespraksis, ledelsesdimensjoner og ledelsesferdigheter benyttes stadig oftere 

om den måten rektor utøver sin ledelse på for å utvikle skolen til å lære sammen, for å ivareta 

hensikten med obligatorisk skolegang, og for å sikre at elevene lærer det samfunnet har 
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definert som viktig (Robinson, 2014). Sentrale forskere som bruker disse begrepene, er Senge 

(1990) og Robinson (2014). Senge (1990) løfter fram tre nye ferdigheter en leder trenger for å 

møte de nye krav som stilles til leder ved å lede organisasjoner i utvikling. Lederen må være 

konstruktør, lærer og forvalter. Robinson (2014) presenterer fem ledelsesdimensjoner som er 

sentrale i forhold til høy kvalitet på undervisning og læring. Disse ledelsesdimensjonene er å 

etablere mål og forventninger, strategisk bruk av ressurser, forsikre seg om kvaliteten på 

undervisningen som gis, lede lærernes læring og utvikling og sikre et velordnet og trygt 

læringsmiljø.  Samtidig presenterer hun tre sentrale lederferdigheter som er gjennomgripende 

i alt arbeid en skoleleder gjør. Disse lederferdighetene er å anvende relevant kunnskap, løse 

komplekse problemer og bygge tillitsrelasjoner.  

I min studie har jeg valgt å undersøke hvordan tre rektorer leder utviklingsprosesser på egen 

skole generelt, men også spesifikt i forhold til det skolebaserte kompetanseutviklingsarbeidet 

«Kompetanse for mangfold» (KFM).  Satsningen KFM er initiert av Utdanningsdirektoratet i 

2013, etter at direktoratet fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lage en plan for 

kompetanseheving på det flerkulturelle området, med bakgrunn i Meld. St. 6 (2012-2013) En 

helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. Målet er at ansatte i skoler og 

barnehager skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn, slik 

at de i størst mulig grad fullfører utdanningsløpet (Utdanningsdirektoratet 2014). Satsningen 

skal i skolen gjennomføres som en skolebasert kompetanseutvikling. Kompetansehevingen 

skal foregå i perioden 2013 - 2017, og fylkene fases inn i puljer. Det er ulike universitets - og 

høgskolemiljø knyttet til kommunene og skoler som de eksterne fagmiljøene som skal bidra i 

kompetansehevningen. Foruten å bistå barnehager og skoler i deres kompetanseheving på den 

enkelte arbeidsplass, er det et mål at lærerutdanningene også skal heve sin kompetanse på det 

flerkulturelle området (Lødding, 2015). 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Med bakgrunn i styringssignaler og forskning, er det å lede utviklingsprosesser i skolen som 

fører til at organisasjonen lærer sammen og utvikler seg på en slik måte at det skaper læring 

av høy kvalitet i tråd med skolens mandat, rektors viktigste oppgave. Funn i 

forskningsrapporten «En gavepakke til ungdomstrinnet» (Postholm, Dahl, Engvik, Fjørtoft, 

Irgens, Sandvik, Wæge, 2013) viser i sin oppsummering av den kvalitative studien, at den 

typen skoleledelse som synes å skape de beste betingelsene for læring og endring helt ut i 
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klasserommet, er ledelse som blir karakterisert som læringsledelse. I min studie vil jeg 

undersøke hvordan rektorer leder utviklingsprosesser på egen skole, og da særlig knyttet til 

KFM. KFM skal i likhet med «Ungdomstrinnsatsningen» være et skolebasert 

kompetanseutviklingsarbeid, der formålet er å styrke kompetansen til de ansatte i skolen slik 

at de skal være i stand til å støtte elever med minoritetsbakgrunn, samtidig som skolen 

utvikler sin evne til å lære sammen som en lærende organisasjon. Jeg ønsker å finne ut hva 

rektor legger vekt på i ledelse av utviklingsarbeid, og hvordan dette blir gjennomført i forhold 

til KFM. Problemstillingen i denne studien er derfor: 

Hvordan leder rektor utviklingsprosesser i skolen? 

For å svare på problemstillingen finner jeg mye forskning som sier noe om sentrale 

perspektiver i forhold til å lede utviklingsprosesser. Det beskrives både strategier som er 

hensiktsmessig for leder å benytte i sin ledelse av arbeidet, men også hvilke ferdigheter som 

kan være sentrale når det gjelder å lede utviklingsprosesser som kan føre til læring (Senge, 

1990; Postholm et al., 2013; Robinson, 2014). For å finne ut hvordan informantene leder disse 

prosessene på sin skole, har jeg formulert forskningsspørsmålet: 

Hvilke strategier velger rektor i utviklingsarbeid? 

Videre vet vi fra tidligere forskning (Senge,1990; Postholm, 2012; Postholm et al. 2013; 

Robinson, 2014) at å lede utviklingsarbeid som kan føre til læring for elevene, er det å lede 

lærernes læring og å legge til rette for et godt læringsmiljø, sentralt. Derfor er det andre 

forskningsspørsmålet: 

Hvordan kan rektor legge til rette for lærernes og elevenes læring? 

1.3 Oppgavens struktur 

I kapittel 2 presenterer jeg teori og forskning som er sentralt for å belyse 

forskningsspørsmålene jeg har formulert, og som vil brukes i drøfting av empiri. I kapittel 3 

beskrives metode. Studien er en casestudie der data er samlet inn via tre intervjuer med 

rektorer som informanter. Videre i kapittelet beskrives og begrunnes forskningsdesign, 

datainnsamlingsmetode og dataanalyse. På slutten av kapittelet drøftes etiske refleksjoner, 

reliabilitet og validitet. I kapittel 4 presenteres dataanalyse, før jeg i kapittel 5 drøfter 

hovedfunn i data. I kapittel 6 trekker jeg fram konklusjoner av funnene i kapittel 5, og svarer 
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på problemstillingen, før jeg i slutten av kapittelet peker på hvilke implikasjoner funnene kan 

ha for ledelse av liknende prosesser. 
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2 Teori 

I dette kapitlet vil jeg beskrive teoretiske perspektiver som kan kaste lys over de to 

forskningsspørsmålene og funn jeg har gjort i forbindelse med dem. Kapittelet er delt i to 

hoveddeler, der jeg redegjør for utvalgt teori som skal bidra til å belyse funn i kapittel 5.  

2.1 Rektors strategier i ledelse av utviklingsarbeid 

En strategi som rektor kan velge i utviklingsarbeid, er å etablere mål og forventninger. 

Postholm et al. (2013), trekker fram i sine studier at en implikasjon for ledelse av 

utviklingsprosesser, er at rektor evner å utvikle felles mål sammen med lærerne, sette 

prosjektet inn i en skoleutviklingssammenheng og bruke tillitsvalgte som samarbeidspartnere. 

På samme måte er det å etablere mål og forventninger en av Robinsons (2014) 

ledelsesdimensjoner som viser å ha en moderat effekt (0,42) på elevresultater.  

Den andre strategien som rektor kan velge er å bygge tillit, relasjoner og sin legitimitet i 

skolen. For å lykkes som skoleleder og for å arbeide mot å nå skolens mål, er rektor helt 

avhengig av legitimitet hos sine medarbeidere (Møller, 2013). Legitimitet handler om 

spenningen mellom makt og tillit, og for å oppnå denne legitimiteten er det ofte ikke nok med 

posisjonsmakt.  Å bygge sin legitimitet handler derfor om å bygge tillit. I tillegg er en av 

Robinsons (2014) tre sentrale lederferdigheter å bygge tillitsrelasjoner. Å bygge 

tillitsrelasjoner er viktig for å kunne gjennomføre det krevende arbeidet det er å lede lærere og 

elever i utviklingsprosesser. Også Martinsen (2013) viser til studier som sier at ledere som 

jobber fram gode relasjoner med sine medarbeidere, i tillegg til at de er mål og 

resultatorienterte, er avgjørende.  

Den tredje strategien som rektor kan velge, er å delegere ansvar i skolen. Harris (2004) 

fokuserer på at i skoler som er opptatt av å utvikle seg og å øke elevenes læringsutbytte, er det 

viktig at ledelse er distribuert. På samme måte er Robinson (2014) opptatt av kompleksiteten i 

det å være rektor, og at rektor må knytte til seg personer som kan utfylle henne i de mange 

oppgavene som skal løses. 
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2.1.1 Etablere mål og forventninger  

Å formulere mål er en gjennomgående oppgave i ledelsesarbeid. Det kan være som en del av 

den årlige strategiske planleggingen, men det kan også være å etablere mål og forventninger i 

forhold til spesifikke skoleutviklingsprosjekter. Ved å sette mål, er det enklere for leder å 

sortere og prioritere blant de mange krav og utfordringer som leder møter i sitt arbeid. Slik 

kan man prioritere blant de mange oppgaver og krav som kommer. Dette fører til at man som 

leder styrer «skipet» og gjør det lettere å holde retningen (Robinson, 2014).  I skoler der 

lærerne rapporterer om tydelig måletablering hos ledere, presterer elevene i gjennomsnitt en 

god del høyere enn i skoler der dette ikke er tilfelle. Disse funnene understøttes av Hallinger 

og Heck (1998), som også viser at rektorer har større innflytelse på elevenes prestasjoner der 

det etableres tydelige og delte mål. For å oppnå effekt av å sette mål, må målet være spesifikt, 

de ansatte må føle seg personlig forpliktet til målet, og de må tro at de har mulighet til å 

oppnå det (ibid.). For at arbeidet med å sette mål skal bli et viktig redskap for å jobbe med 

endring, må det arbeides med at de ansatte skal engasjere seg. For at lærerne skal se nytten av 

å engasjere seg og arbeide mot målet, må de ha en erkjennelse av at det er et gap mellom 

visjonen og nåværende situasjon. Dette er også viktig i spesifikke utviklingsprogrammer 

skoler deltar i. Hvis de ansatte ikke opplever at det er et misforhold mellom eksisterende 

praksis og ønsket praksis, vil de ikke oppleve behovet for forandring, og det vil være 

utfordrende å få dem til å engasjere seg i arbeidet som kreves for å oppnå målet (Robinson, 

2014). Robinson (2014) poengterer videre at skolen stadig utsettes for ulike oppgaver som 

skal ivaretas. Det kan være ulike interessenter som ønsker å påvirke skolens innhold. Alle 

disse «behovene» kan være med å distrahere skolens ledelse og de ansatte i forhold til 

forbedringsarbeidet. Hun framhever at det er viktig at leder er edruelig i sitt arbeid med å sette 

mål for virksomhetens forbedringsarbeid. Ved å ha få klare mål, gis det en klar beskjed om 

hva som skal prioriteres. På den måten er det lettere å fokusere på det som er bestemt og sette 

grenser for det som dukker opp i løpet av året. 

Mål og visjoner nevnes ofte sammen. For å skille dem kan man si at visjon er det «brede 

bilde» eller den retningen som skolen søker å flytte seg i, mens målet refererer til det 

spesifikke målet som må oppnås på vei mot å oppfylle visjonen (Hallinger, 2011). Også 

Senge (1991) er opptatt av at en sentral oppgave i å bygge lærende organisasjoner er å skape 

felles visjoner. Han snakker om at for å utvikle en lærende organisasjon, må leder ha noen nye 

ferdigheter. Disse ferdighetene er å være konstruktør, lærer og forvalter. Å være konstruktør 

vil blant annet innebære å være med å skape eller utvikle visjon, verdier og hensikt, eller 
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formulert som det brede bilde. Men det vil også innebære å engasjere de ansatte slik at de 

involverer seg i arbeidet med å sette mål for arbeidet. Senge (1991) framhever lederen som 

forvalter, der han er opptatt av den enkelte leders personlige visjon for det arbeidet han eller 

hun gjør. Han sier at slike personlige visjoner er en viktig driver for lederes arbeid slik at 

arbeidet han selv og organisasjonene gjør, kan ha betydning for andre.  

Som Postholm et al. (2013) poengterer, er det å etablere felles mål sammen med de ansatte 

viktig for å forankre et utviklingsarbeid. På samme måte nevner de at rektorer som bruker 

tillitsvalgte som samarbeidspartnere, har større mulighet for å lykkes i utviklingsarbeidet. 

Ledelse som demokratisk praksis, handler om at leder har et spesielt ansvar for å etablerere 

formelle arenaer og prosedyrer for beslutninger og samhandling. Dette kan blant annet 

innebære å ivareta de formelle medbestemmelsesrettighetene de ansatte har gjennom sine 

fagforeninger, men også gjennom felles drøftinger i personalet i ulike møtearenaer (Møller og 

Presthus, 2006). 

2.1.2 Legitimitet, tillit og relasjonsbygging 

Å lede andre innebærer at man kan utøve innflytelse og påvirke arbeidets retning (Møller, 

2013), og i enhver form for organisering må spenningen mellom makt og tillit håndteres 

(Sørhaug, 1996). French og Raven (1959), beskriver fem kilder til makt der legitim makt er en 

av kildene. Legitim makt er basert på vilje til å akseptere å bli ledet av en person, og å 

underordne seg vedkommende autoritet. Det er to kilder til legitim makt, der den ene kilden 

handler om at menneskene fra tidlig barndom venner seg til å akseptere at de blir ledet av 

autoritetspersoner. Den andre kilden til legitim makt er tittel eller stilling. Denne makten kan 

også gis til en person av en overordnet for å ta beslutninger på vegne av seg. I skolen kan 

dette handle om at rektor har makt i kraft av sin stilling, men rektor kan gi 

undervisningsinspektør legitim makt som sin stedfortreder, og denne kan utøve makt i 

henhold til dette. Legitim makt er bare virksom dersom den blir akseptert av dem som den er 

ment å kontrollere (Vecchio, 2015). Dette kan også forstås som posisjonsmakt, og i skolen 

kan denne innehas av rektor, men også av lærere.  

For å lykkes som skoleleder og for å arbeide mot å nå skolens mål, er rektor helt avhengig av 

sine medarbeidere. For å oppnå denne legitimiteten er det ofte ikke nok med posisjonsmakt 

eller makt i kraft av stillingen. I mange kollegier er det sterke autonome lærere, og en sterk 

profesjonsholdning kan være med å avgrense rektors makt, og man kan som rektor oppleve at 
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enkeltpersoner eller grupper ikke bryr seg om hvilke beslutninger som fattes. Posisjonsmakt 

er sjelden tilstrekkelig til å få jobben gjort. Hvis faglig tillit til leder er svak, er det mange 

måter ansatte kan unndra seg formell styring på, og andre maktformer enn posisjonsmakt trer 

i kraft. Medarbeidere kan arbeide systematisk for å undergrave leders maktgrunnlag. I 

motsetning kan ansatte som har tillit til sin leder gi denne et større maktgrunnlag. Det er en 

uoverensstemmelse mellom makt og tillit i enhver organisasjon, og som leder skal 

ledelsesfunksjonen utøves i spenningen mellom makt og tillit (Møller, 2013). Avgjørende for 

en leder er å kunne opparbeide seg tillit hos de ansatte. Sørhaug (1996) sier at tillit har 

kvaliteter som kan minne om energi, og at tillit er med og bestemmer hvordan handling og 

samhandling mellom mennesker utøves. Videre sier Sørhaug (1996) at tillit betyr å gi noe 

uten å være sikker på om du får noe igjen. Tillit er noe som oppstår gjennom samhandling 

med andre, og er således ikke noe man kan tilegne seg alene. Det er det nære forholdet og 

forankringen mellom makt og tillit som gjør at ledelse er et relasjonelt fenomen (Møller, 

2013).  

For at rektor skal kunne ha en indirekte påvirkning på elevens læringsresultater, er det 

avgjørende at det er tillit mellom de ulike medlemmene i et skolemiljø. Bryk og Schneiders 

(2003) forskning på 400 skoler i Chicago, konkluderer med at relasjonell tillit (relational 

trust) mellom de ulike partene i skolesamfunnet; lærere, ledere og foreldre, er nøkkelen til 

suksess for endringsarbeid i skolen. Bryk og Schneider (2003) fulgte flere skoler over fire år 

gjennom blant annet observasjon og intervjuer for å finne ut hvilke faktorer som var 

avgjørende for å bygge den relasjonelle tilliten. Den relasjonelle tilliten kjennetegnes ved at 

uansett hvilket maktforhold den formelle rollen i skolesamfunnet har, så må medlemmene 

oppleve at de er avhengige av hverandre for å oppnå ønskede resultater, og at de opplever seg 

myndiggjorte. Respekt er et viktig element i relasjonell tillit. Selv ved uenighet må man sørge 

for at den andre opplever seg verdifull og hørt selv om man er uenige i sak. Videre beskriver 

Bryk og Schneider (2003) personlige hensyn, personlig integritet, kunnskap om de ulike 

rollene i skolesamfunnet som viktige elementer i å bygge relasjonell tillit. Rektor har en 

nøkkelrolle i å bygge relasjonell tillit i sin organisasjon. Dette gjøres blant annet ved at rektor 

anerkjenner de ulike medlemmenes sårbarhet, aktivt lytter til deres bekymringer, og unngår 

vilkårlige handlinger. Effektive rektorer kobler disse handlingene til skolens visjon og deres 

atferd gjenspeiler hvilke verdier rektor forfekter. Den relasjonelle tilliten kan ikke bygges på 

kurs eller «work-shops», men må bygges ved «dag til dag handlinger» i samhandling. Ved at 

rektor går foran og viser relasjonell tillit i «dag til dag handlinger», vil det spres i 
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organisasjonen. Bryk og Schneiders (2003) forskning viser at i skoler der relasjonell tillit var 

utbredt og økte, betegnet lærerne sine kollegaer som forpliktet og lojale til skolen og mer 

ivrige og engasjert i nye undervisningsmåter som kunne styrke elevenes læringsutbytte  

En av Robinsons (2014) tre sentrale lederferdigheter i elevsentrert ledelse er å bygge 

tillitsrelasjoner, og Bryk og Schneiders (2003) forskningsfunn er sentrale ved at tillitsnivået 

mellom medlemmene i skolemiljøet har innvirkning på hvordan menneskene fungerer 

sammen, og på elevenes sosiale og akademiske fremgang (Robinson, 2014). Rektor er sentral 

i dette arbeidet, og ved å bry seg om de ansattes personlige og profesjonelle liv, og å vise 

personlig omsorg, er hun med å bygge tillit som er vesentlig for leder for å etablere sin 

legitimitet i forhold til å kunne ha den makt rektor må kunne utøve for å lede og gjennomføre 

endringer.  

Det er betydelige forskningsfunn på at de mest effektive lederne er både oppgave og 

relasjonsorienterte. En metaanalyse (Fisher og Edwards, 1988; Bass 1990), viser at 

«omtanke» og «strukturering av arbeidet» korrelerer høyt med jobbtilfredshet og hvor 

fornøyde medarbeiderne er med måten de blir ledet på (Martinsen, 2015). Martinsen (2015) 

viser til ulike studier der relasjons- og omtankeorientert ledelse synes å ha både direkte og 

indirekte påvirkning på utfallet av innsats og resultatoppnåelse.  De fleste medarbeidere som 

opplever seg sett og inkludert av lederen, vil i de fleste tilfeller naturlig yte noe tilbake, i form 

av ekstra innsats og initiativ i arbeidet.  

2.1.3 Delegering av ansvar 

Det har vært mye individfokus på lederrollen og viktigheten av en tydelig og heroiske leder. I 

kontrast til denne individfokuseringen av rektor, har det i skolen vokst fram en fagtradisjon 

som legger vekt på relasjonen mellom leder og medarbeider, og en delegering av ansvar av de 

oppgavene som løses. Begrep som ofte brukes om denne form for delegering er distribusjon 

av ledelse. Distribuert ledelse er ikke en spesiell form for ledelse, men det er mer et 

perspektiv på hvordan ledelsen utføres. Spillane og Diamond (2007) sier at distribuert 

perspektiv i likhet med andre ledelsesperspektiver, er litt mer enn et analytisk og konseptuelt 

verktøy som avhengig av hvordan det blir benyttet, er mer eller mindre nyttig for forskere og 

utøvere i deres arbeid. Det som oppleves kritisk for å forstå begrepet, er at det ikke finnes en 

klar definisjon, men heller en arbeidsdefinisjon som de som bruker verktøyet kan dele for å 

føre verdifulle samtaler om hvordan arbeidet utføres. Et distribuert perspektiv er mer en 
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«begrepsmessig linse» eller diagnostisk ramme for å undersøke ledelse i skoler. Det kan være 

en ramme for å sondere og undersøke hvilke implikasjoner som fører til forbedring av 

læringsarbeid og læringsutbytte (Spillane og Diamond, 2007). Videre poengterer Spillane og 

Diamond (2007) at distribuert ledelse kan gi et rammeverk som kan identifisere de mange 

ulike måtene ledelse og administrasjonspraksis kan være koblet sammen med og påvirke 

instruksjonell ledelsespraksis. Da begrepet distribuert ledelse ikke har noen klar definisjon, 

velger jeg i denne studien å fokusere på en spesifikk utøvelse av distribuert ledelse, nemlig 

delegering av ansvar. 

Møller (2006 a) beskriver ledelse som en «spesifikk relasjon til andre mennesker der man 

påvirker hverandre, og denne relasjonen omfatter utøvelse av makt og kontroll innenfor de 

rammer en bestemt organisasjon gir» (s.30). Dette innebærer at det er flere enn rektor som 

kan utføre denne ledelsen, men det fordrer at den som gis dette ansvaret har en legitimitet i 

tråd med makt og tillit beskrevet hos Sørhaug (1996).  Halvorsen (2012) henviser til Gronn 

(2002) som beskriver ledelse som en «status som kan tilskrives enkeltpersoner eller grupper 

på grunnlag av den påvirkningskraften som de frivillig innrømmes av sine medarbeidere» (s. 

85). Ledelse kan derfor utføres av andre enn dem som innehar en formell posisjon, og kan 

utføres av alle som arbeider i en virksomhet forutsatt at de har tillit. Halvorsen (2012) viser til 

Robinson (2009) som legger vekt på at ledelse handler om å påvirke andre til å handle slik at 

organisasjonene når sine mål. Hun understreker i denne artikkelen at «ledelse forutsetter 

innflytelse som får andre til å handle på nye måter» (s. 86). Ledelse knyttes til forandring og 

utvikling. Med denne bakgrunn er distribuert å forstå som at ledelse er langt mer komplekst 

enn det som utføres av ledere i formelle lederposisjoner, og at ledelse ikke utføres av rektor 

alene. Ledelse er et relasjonelt fenomen, og det skjer i samspill mellom mennesker og i ulike 

situasjoner i organisasjonen (Halvorsen, 2012).  

Robinson (2014) beskriver den kompleksiteten det er å være rektor i de ulike skoleslag, og at 

rektorer i høyt presterende skoler, viser at rektor er tett på lærerens læring sammenliknet med 

andre skoler. Å skulle inneha denne kunnskapen, er urealistisk for en rektor alene, og det er 

avgjørende at rektor identifiserer sine utfordringer og sørger for å knytte til seg personer i 

skoleledelsen som kan utfylle den manglende kompetansen, og på den måten deler ansvaret 

med andre i organisasjonen. På samme måte er det viktig at lærerne som også innehar en 

lederrolle, innehar relevante kunnskaper, problemløsnings- og relasjonsferdigheter, som gjør 

at de kan utføre rollen sin tilfredsstillende. Ved å knytte til seg personer med denne 
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kompetansen i ulike funksjoner kan det supplere rektor og styrke den totale ledelsen ved 

skolen, og på den måten ha en indirekte betydning for elevens læringsutbytte (Robinson, 

2014). Denne måten å se på ledelse på som noe som flere i ulike situasjoner gjør, og som er 

avgrenset til en spesiell situasjon, er i tråd med Spillanes tanker om at ledelse utføres «in 

situ», og at fokus flyttes fra ledere og deres roller, til ledelsespraksis som et samspill mellom 

menneske og situasjon (Halvorsen, 2012). 

Harris (2004) er også opptatt av hva slags ledelse som kan maksimere elevenes 

læringsutbytte, og som kan føre til at skoler utvikler seg. Hun viser i sin artikkel til at det 

tidligere har vært for stort fokus på rektor (leder), og at det har vært undervurdert hvilken 

viktighet det har vært at ledelse er distribuert, på tvers av mange roller og funksjoner i skolen. 

Hun viser til flere forskere i sin artikkel som blant annet hevder at den beste måten å se på 

distribuert ledelse er at det er en form for kollektivt lederskap der lærere utvikler ekspertise 

ved å arbeide sammen (Benett, 2003). Distribuert ledelse handler om at rektor benytter de 

menneskelige ressursene i organisasjonen ved å bruke dem til å ta ansvar for ulike oppgaver 

til organisasjonenes beste. Distribuert ledelse er en form for kollektivt lederskap der lærer 

utvikler sin profesjonalitet gjennom samarbeid (ibid.). Fellesnevneren for distribuert ledelse er 

en oppfatning av at ledelse kan utføres av personer i både formelle og uformelle posisjoner og 

på ulike nivå i organisasjonen. Det er heller ingen oppskrift på hvordan denne ledelsen bør 

organiseres. Ledelse er «noe» som oppstår i samspill mellom menneskene og de utfordringene 

som finnes i organisasjonen, og de verktøyene som er utviklet for å løse disse utfordringene. I 

denne spenningen ligger både styrken og svakheten til distribuert ledelse. Det er dette 

samspillet som må utforskes for å avgjøre om det er god skoleledelse, og om det fremmer 

elevenes læring. Med dette bakteppet, kan alle være ledere. Det er likevel vesentlig å ikke 

frata de formelle ledere den påvirkningskraft de har som forvaltere av makt og kontrollmidler 

som følge av sin posisjon (Halvorsen, 2012). 

2.2 Hvordan legge til rette for lærernes og elevenes 

læring? 

Hos både Senge (1991) og Robinson (2014), er det å lede læring av de ansatte viktige 

perspektiver. Senge (1991) sier at å være lærer er en av de «nye» ferdighetene en leder trenger 

for å utvikle organisasjoner. Sammen med å være «konstruktør», å planlegge og å 

tilrettelegge, er det å lede læring viktige ferdigheter hos en leder. Også Robinson (2014) 
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trekker fram rektors ansvar for å lede lærernes læring og utvikling. Dette er den dimensjonen 

som har størst effekt i forhold til å påvirke elevenes resultater. Kort oppsummert ser det ut 

som at viktige dimensjoner ved ledelse av lærernes læring, er hvordan rektor involverer seg, 

organiserer og benytter ulike metoder i arbeidet (Postholm et al., 2013). 

Hallinger (2011) beskriver hvilket ledelsesfokus som påvirker læring, der mål og visjoner, 

akademiske strukturer og prosedyrer og menneskelig kapasitet er kjernen. Han understreker at 

det ikke er mulig å lage en liste over hva man som rektor skal gjøre for å påvirke elevenes 

læring, fordi påvirkning på elevenes læring er en dynamisk prosess som endrer seg i forhold 

til de ulike forholdene skolen opererer under. Hvordan ledelse påvirker læring kan ikke 

reduseres til en liste med disposisjoner, strategier eller atferd. Den påvirkes av organisatoriske 

og miljømessige forutsetninger. Likevel framhever han at det er noen punkter som viser seg å 

være viktig for utvikling og forbedring i skolen. Han viser til Robinsons (2008) metastudie for 

å forstå hvordan akademiske strukturer og prosesser påvirker elevenes læring. Metaanalysen 

viser at akademiske strukturer og prosesser har effektstørrelser som har betydning for 

elevenes læring. To av Robinsons ledelsesdimensjoner som er basert på metastudien, er å 

forsikre seg om kvaliteten på undervisningen og å sikre et velordnet og trygt læringsmiljø. De 

to siste dimensjonene jeg benytter for å forstå hvordan rektor legger til rette for lærernes og 

elevenes læring, er å sikre kvalitet på undervisningen og trygt læringsmiljø. 

2.2.1 Rektors involvering, metoder og organisering. 

Å lede lærerens læring er en hovedoppgave som pedagogisk leder på en skole. Som rektor er 

man ansvarlig for det arbeidet som skjer på skolen, det arbeidet som skjer ute i klasserommet, 

men også at eleven lærer det som samfunnet har definert som viktig. Det er derfor lederens 

ansvar å skape et miljø der dette er mulig (Robinson, 2014).  At rektor legger til rette og deltar 

i lærernes erfaringsdeling er nyttig. I Postholm et al. (2013) sin studie, trekkes det fram i 

implikasjonene at det er vesentlig at skoleleder bruker tilgjengelige ressurser for å skape tid 

og rom, slik at det det er muligheter for refleksjon i forbindelse med utviklingsarbeidet. 

Robinson (2014) viser til forskning som understøtter at rektors involvering i både formelle 

læringsmuligheter f.eks. personalmøter og profesjonelle utviklingsaktiviteter, og mere 

uformelle aktiviteter som samtaler i korridor, på personalrom om utfordringer av faglig art, 

viser seg å være effektivt i forhold til å påvirke elevenes prestasjoner. At rektorer var tett på 

lærerne faglig og kunne diskutere faglige utfordringer og kunne veilede, viste seg å være 

positivt. Dette er funn som først og fremst er hentet fra barneskoler, og utfordringene blir 
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større i skoler med høyere trinn; å kunne være oppdatert faglig på alle områder. Ved å ansette 

inspektører eller avdelingsledere med annen kompetanse enn en selv, for å kunne ivareta 

ledelsens involvering i forhold til det faglige i disse skolene, mener Robinson at funnene 

sannsynligvis vil være gyldige for skoler med høyere trinn enn barneskolen også (ibid.). 

Rektors deltakelse i lærerens læring oppleves av rektorer selv som symbolsk viktig. Det er et 

viktig signal om at det som skjer er viktig, og at rektor deltar ved selv å modellere viktigheten 

av det å lære. Dette kan føre til at lærerne vil føle at de i større grad bør gjøre det samme. 

Robinson viser til Matsumuras et al. (2009) sin forskning om at ledere som deltar aktivt i 

samspill med sitt personale, kan delta i diskusjoner fordi de forstår begrepene og språket som 

brukes om den nye læringen. Dette vil øke troverdigheten for lærerne i forhold til rektor, da 

de opplever at rektor har personlig erfaring med det hun støtter (Robinson, 2014). 

Å lede lærernes læring vil kreve at rektor har kunnskap om organisasjonslæring og om hva 

som skjer i læringsprosesser. Postholm et al. (2013) sier i sin evaluering at deres eget og 

andres studier, gir dem grunn til å hevde at det er først og fremst skoler som tar i bruk 

arbeidsmetoder som blir betegnet som organisasjonslæring, som er de skolene som vil nå 

målet med å forbedre praksis i klasserommet og videreutvikle skolen som organisasjon. 

Kjennetegn ifølge rapporten er at rektorene gir lærerne konkrete arbeidsoppgaver, og at de er 

aktive med å følge opp lærernes arbeid mellom samlinger. Rektor bruker også tilgjengelige 

ressurser som tid og rom for å skape arenaer der erfaringsdeling, refleksjon og 

kollegaveiledning kan finne sted (ibid.).   

Robinson (2014) viser til forskere som Elmore, (2004); Timperly og Alton- Lee (2008); og 

Burney (1999) for støtte til å finne ut hva som er effektiv ledelse av profesjonell læring. 

Denne forskningen trekker fram at effektiv, profesjonell utvikling svarer på identifiserte 

læringsbehov hos elev og lærer, fokuserer på forholdet mellom undervisning og elevlæring, 

sørger for meningsfylt innhold, integrerer teori og praksis, bruker ekstern ekspertise og sørger 

for et mangfold av læringsmuligheter.  Også en internasjonalt metastudie utført av Timperly, 

Wilson, Barrar og Fung (2007), trekker fram syv elementer som vesentlig. Der trekkes det 

blant annet fram at tilstrekkelig med tid til å lære og bruk av tiden effektivt, å engasjere 

ekstern ekspertise, å sørge for muligheter til å delta i profesjonelle fellesskap, og å påse at 

ledere aktivt leder de profesjonelle læringsmulighetene i skoleaktiviteter. (Postholm og 

Rokkones, 2012). 
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Å lede organisasjonslæring og sørge for mangfoldige læringsmuligheter vil måtte innebære at 

rektor har kunnskap om hvordan læring skjer og hvordan man kan aktivere den tause 

kunnskapen som mange lærer har, men som de ikke er klar over. Det er derfor en viktig 

oppgave for rektor å sørge for at kunnskapen som den enkelte i organisasjonen har eller 

tilegner seg, kan komme organisasjonen til gode slik at organisasjonen handler som en enhet 

på bakgrunn av ny kunnskap som er tilegnet. For å forstå hvordan dette skjer, kan Nonaka og 

Takeuchis (1995) modell om hvordan organisasjoner utvikler ny kunnskap, brukes som en 

forklaring på hvordan organisasjoner lærer (Jacobsen og Thorsvik, 2013; Roald, 2012). Mye 

læring skjer uten at det enkelte individ er klar over det, og kunnskapen er ofte skjult for andre 

og for en selv. Den tause kunnskapen er man ofte ikke klar over selv at man har. Den utvikler 

seg over tid på bakgrunn av erfaringer. Man «bare gjør ting», og erfarer at det fungerer. 

Eksplisitt kunnskap er erfaringer og forhold man kan sette ord på, og det kan for eksempel 

være at man setter ord på det man har hørt og lært på et kurs, eller det kan være at man setter 

ord på sine erfaringer. Eksplisitt kunnskap kan også være at det nedfelles skriftlig som 

strukturer, rutiner og prosesser (Jacobsen og Thorsvik, 2013). For å utvikle en lærende 

organisasjon, må rektor sørge for at det legges opp til prosesser mellom de ansatte som 

«frigjør» den tause kunnskapen. Rektor må etablere arenaer og systemer der det tilrettelegges 

for erfaringsdeling og refleksjon, slik at lærerne kan sette ord på egne erfaringer. Ved å 

organisere og anvende hensiktsmessige metoder, kan den eksplisitte kunnskapen bli tatt i bruk 

av andre, og på den måten bli en del av de ansattes tause kunnskap som viser seg i ny praksis 

(Jacobsen og Thorsvik, 2013). 

Postholm og Rokkones (2012) beskriver i sitt review, mange ulike metoder rektor kan benytte 

i arbeidet med å lede organisasjonslæring. Det trekkes fram at lærere lærer i samarbeid, ved å 

observere hverandre, planlegge sammen og reflektere over utført praksis. At rektor engasjerer 

eksperter som kommer utenfra skolen til å veilede lærerne, viser seg også som en metode som 

har effekt. Å benytte refleksjon nevnes som et særlig kraftfullt virkemiddel, og det trekkes 

også fram av flere forskere at å lese tekster og litteratur og reflektere sammen i grupper, kan 

bidra til læreres læring. At lærere kan diskutere i en trygg, tillitsfull og konstruktiv atmosfære, 

har stor læringseffekt (Postholm og Rokkones, 2012). Eksperter fra høyskolemiljøer eller 

universiteter som samarbeider med skolen og som deltar i veiledning på skolen, nevnes som 

en ny måte å utdanne lærerne på i deres egen praksis (ibid.). I arbeidet med lærernes læring, 

og å utvikle skolen som organisasjon, er det rektors oppgave å benytte metoder som utvikler 

denne praksisen.  
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2.2.2 Sikre kvalitet på undervisningen 

Den tredje dimensjonen i Robinsons ledelsesdimensjoner, er å forsikre seg om kvaliteten på 

undervisningen. Denne dimensjonen handler om å sørge for at «undervisningen er av høy 

kvalitet gjennom planlegging, koordinering og evaluering av lærere og undervisningen de 

gir» (Robinson, 2014, s. 23). I skoler der lærerne rapporterer om at ledelsen er tett involvert i 

disse aktivitetene, viser forskning at elevene gjør det bedre (ibid.). I likhet med Hallinger 

(2011) mener også Robinson (2014) at dette harmonerer med grunnstammen i «Instructional 

leadership», der blant annet å administrere skolens undervisning og fremme et positivt 

læringsmiljø, er to av de viktigste dimensjonene i ledelse (Engvik, 2012). I instructional 

leadership har fokuset vært rettet mot rektor som den pedagogiske lederen som har ledet 

gjennom en kombinasjon av ekspertise og karisma. Dette var svært engasjerte rektorer, og 

bildet som ble tegnet av dette engasjementet, tenderte mot et heroisk bilde. Mange opplevede 

det vanskelig å leve opp til denne rollen (Robinson, 2014; Engvik, 2012). Robinson (2014) 

mener at pedagogisk ledelse kan utøves av alle lærere som er tildelt et ansvar for kvaliteten på 

undervisningen, og på læring utenfor klasserommet. Rektor er pedagogisk leder; samtidig 

som hun er leder for andre pedagogiske ledere (Robinson, 2014). 

Forskningen som er grunnlaget for metaanalysen (Robinson et al.,2008), viser at det er fire 

forskjellige måter som ledere kan sørge for undervisningskvalitet på. Det er å koordinere 

faginnhold på alle trinn, og å jobbe med personalet for å utvikle progresjon i 

undervisningsmål for de ulike fag. At lederne deres er tilstede i, og involvert i diskusjoner om 

undervisning, og om hvordan undervisningen påvirker elevenes prestasjoner. For det tredje så 

handler det om at ledere engasjerer seg i klasseromsobservasjon, og gir tilbakemeldinger. Det 

fjerde punktet er at rektor sørger for at lærerne følger systematisk med på elevenes framgang 

ved blant annet bruk av prøveresultater for å forbedre undervisningen.  

Robinson (2014) mener at å fremme en ledelse som utvikler sammenheng i undervisningen, 

betyr at lederen sørger for at alle trinn får samme tilgang og progresjon i faginnhold 

uavhengig av hvilke lærere de har. Det sikrer at undervisningsstøtte ivaretas i form av at 

ekstraundervisning, foreldreinvolvering og at spesialprogrammer håndteres innenfor det 

samme rammeverket. Dette innebærer ikke at alle lærere må gjøre alt likt, og at det er 

bestemte framgangsmåter som skal benyttes. Lærerne har frihet til å bruke ulike metoder på 

veien mot målet, men alle forholder seg til rammeverket de er forpliktet på. Likevel kan et 

felles rammeverk bety at lærerne forsterker de samme ideene, og bruker like metoder som de 
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vet har effekt. Ved å sammen evaluere undervisningen, kan lærerne justere kursen (Robinson, 

2014). Ved klasseromsobservasjoner som etterfølges av tilbakemeldinger, er det lederens teori 

om hva som kjennetegner god undervisningskvalitet som legges til grunn. Robinson (2014) 

mener derfor at det er vesentlig at den teorien som legges til grunn er av en slik kvalitet at den 

er forsvarlig i forhold til å fremme elevenes læring. Hun er kritisk til å bruke lærernes 

læringsstil som et mål for kvalitet, på samme måte som hun er kritisk til entydig å bruke 

resultater i forhold til elevenes prestasjoner som mål på om det er kvalitativ god undervisning 

(ibid.).  

Robinson (2014) hevder at kvantitet og kvalitet av undervisningen er kritiske faktorer i 

forhold til hva elevene lærer i klasserom, og det er avgjørende hvordan lærerne bruker den 

tiden som er tildelt i et spesifikt fag, og hvordan timene anvendes kvalitativt og kvantitativt 

optimalt, for å skape best mulig muligheter for læring (ibid.). Dette handler om at 

undervisningen kommer i gang med en gang, at det ikke brukes tid til unødige distraksjoner, 

og at overganger mellom aktiviteter ledes på en slik måte at det minimerer tid som går tapt. 

For å sikre dette kan det utarbeides rutiner som gjør denne ventetiden minimal. En annen måte 

er å koordinere det planlagte læringsutbytte og læringsaktivitetene slik at det ikke går med tid 

til «unyttige» aktiviteter som ikke bygger opp under læring.  Robinson (2014) nevner også 

flere tidstyver som kan stjele elevenes oppmerksomhet og senke deres engasjement, som 

manglende mestring og manglende forkunnskaper om emner. For å sikre høy kvalitet i 

undervisningen, er det vesentlig å utvide tiden elevene klarer å være engasjert i innlæring av 

viktig lærestoff. En viktig faktor for å sikre kvalitet i undervisningen, handler om å skape en 

kultur der lærerne sammen med rektor bruker dokumentasjon i form av ulike type data fra 

undersøkelser og kartlegginger som grunnlag for forbedringer. Formålet med å bruke data, er 

å bidra til en kollektiv refleksjon rundt kvaliteten på beslutninger om hvordan det skal 

undervises. Data må ses på og tolkes i lys av de forhold de ble innsamlet i. Det er viktig å 

være edruelig i innsamling av data. Det har ingen hensikt å samle inn data i form av ulike 

undesøkelser og karlegginger hvis de ikke skal brukes. For at lærere skal forstå resultatene, er 

det viktig lærerne lærer hvordan de kan tolke dataene slik at de kan gi tilbakemeldinger som 

kan være med å justere deres egen undervisning og ta gode beslutninger (Robinson, 2014). 

Skoleledelsen må ha en klar formening og utarbeide rutiner og bygge systemer for hvilke data 

som skal innhentes, og hvordan dataene skal analyseres i etterkant. For at data fra ulike 

kartlegginger og undersøkelser skal ha noen betydning for utvikling av skole, er det vesentlig 
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at skoleledelsen setter av tid til samarbeid og drøfting av resultater, slik at det kan skje en 

kollektiv læring og forbedring. Robinson (2014) hevder også at det i tillegg er vesentlig at 

lærerne settes i stand til å knytte evalueringsdataene til forventet undervisningsprogresjon. 

Lærerne må oppøves i en forskningsbasert undersøkelseskultur, der de lærer å behandle alle 

påstander om kunnskap som usikre. Det må derfor legges opp til kollektive 

samarbeidssituasjoner der lærerne bruker ulike metoder for å reflektere og utvide sitt eget 

perspektiv. Å sikre kvalitet på undervisningen ved å bruke data, handler derfor om at det ikke 

er nok å innhente data med høy kvalitet. Robinson (2014) sier det slik: «Kvaliteten sikres av 

kunnskapen; verdigrunnlaget i en undersøkelseskultur og den mellommenneskelige respekten 

som lærere og ledere tar med seg inn i datadiskusjon og datatolkning» (s. 98). 

2.2.3 Trygt læringsmiljø 

Å sikre akademiske strukturer og prosesser er en måte rektor kan være med å påvirke elevenes 

læring og utvikling på. Et overordnet perspektiv som ligger til grunn for alt arbeid i skolen, er 

å sikre at elevene har et velordnet og godt læringsmiljø. Det er avgjørende for at både elevene 

og personalet opplever seg fysisk og psykisk trygge. For å bygge denne kulturen, må regler og 

rutiner oppleves konsistente og forutsigbare.  

Rektor er verdileder. Hva rektor tror på og viser i sitt virke både gjennom ord og handlinger 

både i forhold til å skape et godt og trygt læringsmiljø og læring, og i forhold til foreldre, er 

avgjørende for den praksisen som vil utspille seg på skolen. «Learning to use ones`s values, 

beliefs and expectations in concert with the values of the school is a requirement for 

leadership for learning» (Hallinger, 2011, s. 137). Hallinger låner Mahatma Ghandis ord når 

han sier: «Be the change you want to see in your school» (ibid. s. 137). Det er mye forskning 

som understøtter at et velordnet og trygt miljø er avgjørende for elevenes læringsutbytte 

(Hatti 2009, hos Nordahl, 2012), der klare standarder for god undervisning, og å kunne 

håndtere bråk og uro i undervisningen viser stor effekt på læring. 3 At rektor kan identifisere 

og løse konflikter på et tidlig stadium slik at det ikke «låser» seg, er også viktig for å sikre 

elevenes læringsutbytte (Eberts og Stone, 1998, hos Robinson, 2014). Å håndtere konflikter 

på en profesjonell og effektiv måte, vil også øke lederens tillit hos personalet. Selv om denne 

ledelsesdimensjonen viser en «liten effekt» (0,27) i Robinsons metaanalyse (2008), utgjør den 

en viktig forskjell i elevprestasjonene. «Det å skape et trygt og velordnet læringsmiljø er 

                                                 
3 http://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/konferanser/blm12/blm12_thomas_nordahl.pdf (lastet ned 

25.07.16) 

http://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/konferanser/blm12/blm12_thomas_nordahl.pdf
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grunnleggende. Selv om orden og trygghet ikke er tilstrekkelig for å oppnå læringsmiljø av 

høy kvalitet, er det praktisk umulig å lykkes med å utdanne elever uten et slikt trygt miljø» 

(Robinson, 2014, s. 121). 

Robinson (2014) viser til et israelsk forskningsprosjekt (Astor, Benbenishty, Estrada, 2009), 

der fredfulle skoler defineres som skoler der relasjonene mellom elever og ansatte var preget 

av varme og tillit. Rektors atferd var vesentlig, og skolene signaliserte visjonene i bilder, ord 

og handlinger. Rektor var synlig tilstede i skolens ganger og uteområde, og la vekt på å 

snakke med elevene og bli kjent med dem. På de samme skolene var dette en praksis som 

også gjaldt det øvrige personalet (Robinson, 2014). Å bygge bro mellom «skoleverden» og 

«hjemmeverden» ved å bygge relasjonsbånd mellom foreldre og skole synes å være 

avgjørende for et trygt skolemiljø. Rektor er verdileder og gjennom sitt virke må hun støtte 

lærerne i å bygge relasjoner til foreldrene på en slik måte at foreldrene opplever seg møtt med 

empati og respekt for de ulike situasjonene foreldrene lever i, og hvilke muligheter og evner 

de har for å støtte sine barn. Å bygge tillit til foreldrene, det være seg i kulturelt homogene 

miljøer eller i miljøer med stort innslag av innvandrere, er en avgjørende faktor for 

foreldrenes engasjement slik at de føler seg verdsatt (Bryk og Schneider, 2003). For å ivareta 

dette er det viktig med gode formelle strukturer i samarbeidet. Men det viktigste av alt er « 

…det er foreldrenes bedømmelse av hvordan den enkelte blant personalet behandler dem og 

barna deres, som er bestemmende for tillitsnivået» (Robinson, 2014 s. 128). 

Forskning viser at det er enklere for skoler å bygge tillit i homogene skolemiljøer med større 

likhet i rase, etnisitet og klasse, enn i skolemiljøer med større heterogenitet (Tschannen- 

Moran og Hoy, 2000, hos Robinson, 2014). Det innebærer at i skoler som har elever fra 

kulturelt heterogene nærmiljø, må ta flere aktive grep for å skape tillit mellom skole og hjem 

(Robinson, 2014). Målet med satsningen «Kompetanse for mangfold» er at de ansatte i skoler 

skal støtte elevene med minoritetsbakgrunn på en slik måte at de i størst mulig grad fullfører 

og består utdanningsløpet. I et skolebasert kompetanseutviklingsarbeid som KFM, vil det 

derfor være spesielt viktig at skolen etablerer tillit til hjemmene, slik at man sammen arbeider 

mot dette målet.  

2.3 Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg gjort rede for et analytisk rammeverk jeg vil bruke i drøftingen av mine 

empiriske funn i kapittel fem. Det analytiske rammeverket involverer flere 
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ledelsesdimensjoner: å etablere mål og forventninger; å bygge legitimitet, tillit og relasjoner; 

å delegere ansvar; å involvere seg og organisere; å sikre kvalitet på undervisningen og trygt 

læringsmiljø. Dette analytiske rammeverket legger jeg til grunn når jeg i min undersøkelse 

søker å finne svar på problemstillingen som går ut på hvordan rektor leder utviklingsprosesser 

i skolen.  
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3 Metode 

I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for hvordan jeg har gått fram for å besvare problemstillingen 

i oppgaven. Først beskrives forskningsdesignet på oppgaven, før jeg presenterer valg av 

metode og valg av informanter. Videre beskrives forberedelse, gjennomføring og etterarbeid 

av intervjuprosessen, før jeg til slutt i kapitlet skriver om etiske refleksjoner og datakvalitet. 

3.1 Forskningsdesign 

Med oppgavens forskningsdesign menes hvordan forskningsprosjektet planlegges. 

Planleggingen må ta utgangspunkt i problemstilling og forskningsspørsmål som er avgjørende 

for de valg en gjør. Problemstilling og forskningsspørsmål påvirker valg av teoretiske 

perspektiver og valg av metoder (Maxwell, 2013). Prosjektets design beskriver retningslinjene 

for hvordan forskeren tenker å utføre prosjektet. Et forskningsdesign er den faglige 

konteksten, og beskriver forskningens hva, hvem, hvor og hvordan (Thaagard, 2013). 

3.1.1 Casestudie 

Casestudier er en forskningstilnærming som er utbredt innenfor flere fagområder, og selv om 

det brukes innenfor flere fagområder, er det ingen utstrakt enighet om hva en casemetode er. 

Det råder ulike oppfatninger av blant annet hvilke forskningsstrategier som er best egnet og 

hvilke krav som bør stilles til god analyse og forklaring i casestudier (Andersen, 2013). Disse 

ulike oppfatningene av hva en casestudie er, har en ting til felles, og det er at det råder enighet 

om at casestudier har begrenset verdi når hensikten med en studie er å generalisere og 

forklare. Likevel kan valg av forskningsstrategi, design og utvelgelsen av case være med å 

styrke muligheten for å generalisere og forklare på bakgrunn av en casestudie (ibid.). 

Andersen viser til Denzin og Lincoln (2015), som sier at nesten alle som driver med 

casestudier er fenomenologer i en eller annen forstand. Det innebærer at «aktørenes 

opplevelse og deres subjektive virkelighet er viktige inntak i forhold til forståelse og 

forklaring» (Andersen, 2013, s. 25). Derfor hevdes det at data ikke er noe man samler, men at 

de oppstår i en sosial konstruksjon mellom aktør og forsker, der forskerens forutsetninger og 

forkunnskaper om faget spiller en vesentlig rolle. Det hevdes at casestudiets styrke ligger i at 

man kan forstå og forklare handlinger og prosesser (Andersen, 2013). Det er en utbredt 

oppfatning at casestudier egner seg best til å svare på spørsmål om hvordan noe skjer, heller 



23 

 

enn hvorfor noe skjer. Dette harmonerer med at det er en oppfatning at prosessen med 

innsamling av data er preget av nærhet til aktørene eller begivenheter. Det er vekt på detaljer 

og innlevelse, og at både dataene og analysen innlemmer aktørenes egne perspektiver (ibid.).  

Andersen (2013) sier at casestudier kan være intensive studier av enkelte enheter, eller noen 

få enheter. En case kan være alt fra en organisasjon, eller deler av den, til et hendelsesforløp, 

en handling, en prosedyre m.m. (ibid.). Caset i min studie er rektors ledelse av 

utviklingsprosesser i skolen. Det poengteres at caset som undersøkelsesenhet ikke må 

forveksles med stedet der undersøkelsen skjer (Andersen, 2013). Det betyr altså i min studie 

at det er fenomenet ledelse av utviklingsprosesser i skolen som er caset. Rektorene er aktører 

eller informanter som skal kaste lys over caset for å gi meg en dypere forståelse om hvordan 

den enkelte rektor begrunner og reflekterer over sine valg av ledelse.  Ved å undersøke det 

samme fenomenet på flere observasjonsenheter, vil jeg kunne få en bredere forståelse av 

fenomenet.  

I kvalitative casestudier snakker man om analytisk generalisering, og ikke statistisk 

generalisering. Å generalisere analytisk skjer på fenomennivå, slik at de som ønsker å 

undersøke det samme fenomenet kan bruke mine funn og bygge videre på de funnene i sine 

undersøkelser (Andersen, 2013; Yin, 2003). 

3.1.2 Metode 

I min undersøkelse var jeg opptatt av å høre stemmene til rektorer som har vært med i 

satsningen «Kompetanse for mangfold» (KFM). Jeg ønsket å få et innblikk i hvordan de som 

ledere leder utviklingsarbeid, med et spesielt fokus på denne satsningen. Jeg ønsket å få et 

innblikk i hvilke strategier de velger for å organisere og lede utviklingsarbeid, og hvilke 

strategier de velger i sitt arbeid for at lærerne og elevene skal lære. Med hensyn til hvilken 

metode som er hensiktsmessig å benytte ved innhenting av data, er det ifølge Maxwell (2013) 

forskningsspørsmålene som er utgangspunktet for valget av metode. I min studie ønsket jeg å 

høre «rektorenes stemme», få dem til å fortelle om sin praksis, og i tråd med 

metodelitteraturen som sier at kvalitativt intervju er en hensiktsmessig måte å få denne 

informasjonen på, valgte jeg å bruke kvalitativt intervju som metode for å samle empiri. I 

designet casestudier er det vanlig å bruke flere ulike typer kvalitative metoder. Likevel 

trekkes det fram at samtalebaserte dybdeintervjuer er utbredt som en hovedmetode for å samle 
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data i kvalitative casestudier (Andersen, 2013). Så valget ble ytterligere styrket ved at dette er 

en utbredt metode innenfor casestudier.  

 I et forskningsintervju ønsker forskeren å belyse det temaet og de forskningsspørsmålene 

som er valgt ut. Det skilles ofte mellom åpne og mer strukturerte eller fokuserte intervjuer 

(Dalen, 2011). Hensikten med et intervju er å få fram så fyldig som mulig informantens 

opplevelse av det emnet som blir berørt i intervjuet. I intervjuer som er samtalepregede, er 

ofte idealet at forskeren skal innta en passiv lyttende rolle. Det stilles åpne spørsmål, og det er 

informantenes respons som i stor grad styrer samtalen. I noen sammenhenger kan dette være 

en klok tilnærming, men i samtaler med ressurssterke informanter, her rektorer, vil en aktiv 

forskerrolle som stiller noe mere strukturerte spørsmål, gi bedre uttelling i form av analytisk 

kontroll, noe som vil øke validitet og reliabilitet i forskningen (Andersen, 2013).   

Intervjuet ble planlagt som et semistrukturert intervju der spørsmålene i intervjuguiden ble 

utarbeidet på bakgrunn av problemstilling og de to forskningsspørsmålene. I tillegg var de 

teoretiske perspektivene jeg mente var aktuelle i forhold til å søke mening og å bruke under 

analysen, utgangspunkt for intervjuguiden. Ved å også ha med de teoretiske perspektivene 

man tenker å benytte i analysen, har man allerede begynt å tenke på hvordan man vil 

analysere intervjumaterialet før det foreligger transkribert, noe som Kvale og Brinkmann 

(2009) framhever som nyttig. Intervjuguiden ble en blanding av åpne spørsmål som ga den 

enkelte rektor rik anledning til fritt å fortelle, og til mer detaljerte spørsmål for å sikre at jeg 

fikk den informasjonen jeg hadde behov for. Ved å åpne for muligheten til å la informantene 

fortelle, legges det til rette for å gi «tykke» eller fyldige beskrivelser (Dalen, 2011). Når man 

bygger opp intervjuguiden, har man en formening om hva man ønsker å få svar på og finne ut 

noe mere om. Oppbygning av intervjuguiden kan være knyttet til forskerens teoretiske 

forankring eller teoretiske perspektiver fra tidligere forskning. Dette vil være en mer deduktiv 

tilnærming enn en tilnærming der empirien danner utgangspunkt for å utvikle teori om 

sentrale fenomener (induktiv) (Dalen, 2011). For å forstå informantenes strategier, valgte jeg i 

intervjuene å spørre om ledelse av utviklingsarbeid generelt og spesifikt i forhold til KFM. 

Jeg spurte om hva de mente var viktig i ledelse av utviklingsarbeid, men også spesifikt om 

hvilke strategier de valgte for å legge til rette for lærernes og elevenes læring. Se vedlegg 1 

for intervjuguiden. 
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3.2 Informanter 

3.2.1 Valg av informanter 

Kvalitative undersøkelser baserer seg ifølge Thagaard (2013), på strategiske utvalg av 

informanter som har kvalifikasjoner eller egenskaper som er strategiske i forhold til 

problemstillingen vi ønsker å undersøke. Ved valg av informanter til min studie, var det 

vesentlig å komme i kontakt med rektorer som hadde vært med på innføringen av satsningen 

KFM i løpet av 2013 og 2014, og slik sett passer det godt inn at valget mitt er et strategisk 

utvalg. Jeg fant informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider over hvilke fylker som 

startet i hvilket år, og for meg var det av praktiske årsaker viktig å velge fylker som hadde en 

viss nærhet til eget bosted.  

Dalen (2011) beskriver at man kan møte på «portvakter» som er aktører med kontroll over 

atkomstlinjer til informantene. De «portvaktene» jeg fikk kontakt med var positivt innstilt, og 

gav meg den informasjonen jeg trengte for å komme videre. Jeg fikk informasjon om hvilke 

skoler som deltok i et fylke via Høgskolen som var knyttet til satsningen innføringsåret i dette 

fylket. For å få finne ut hvilke kommuner og skoler som deltok i det andre fylket, kontaktet 

jeg Fylkesmannen. Der fikk jeg navn på fire kontaktpersoner, en i hver av kommunene som 

deltok. Jeg tok kontakt med dem via e-post, og fikk svar fra to av kontaktene med navn på 

skoler som deltok i kommunen. På bakgrunn av denne informasjonen søkte jeg informasjon 

om skolene på Internett, der jeg fant navn på rektorene. 

Jeg valgte å intervjue rektorer fra ulike kommuner i to fylker, da det kun er fire kommuner i 

hvert fylke som deltar i Kompetanse for mangfold. I tillegg var jeg ikke opptatt av 

informantenes alder, antall år som rektor eller hva slags utdannelse de hadde. Disse 

utvalgskriteriene ble gjort for å sikre maksimum variasjon mellom informantene. Det var flere 

skoler i hver kommune som var aktuelle, og i utgangspunktet forespurte jeg rektorer på skoler 

som var på størrelse rundt 200 elever. Å velge en mellomstor skole ble gjort for om mulig å 

fange opp kompleksiteten i utviklingsarbeid med et visst antall ansatte. På en liten skole er det 

færre ansatte, og jeg antok at det ikke ville gi meg den informasjonen jeg hadde bruk for i min 

undersøkelse. Den ene av rektorene som ble spurt, kunne ikke delta da hun ikke hadde vært 

rektor på den skolen i innføringsåret, og jeg tok derfor kontakt med skolen som var nærmest i 

det fylket. Resultatet ble da at jeg fikk en rektor på en kombinert skole med ca. 470 elever 

som informant, mens de andre to var rektorer på barneskoler med rundt 200 elever. Intervjuets 
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omfang var beregnet til en klokketime, transkribering av intervju er omfattende, og jeg valgte 

derfor å intervjue tre informanter, og heller gå i dybden i analysen i istedenfor å favne for 

mange. Disse valgene er blant annet basert på anbefalinger i metodelitteraturen som sier at 

antall informanter bør bestemmes utfra intervjuprosjektets rammer, varighet og ressurser, og 

et typisk studentprosjekt vil ha tre til fem informanter (Brinkmann og Tanggaard, 2012).   

Informantene ble i første omgang kontaktet på e-post i begynnelsen av januar 2016. I e-posten 

presenterte jeg meg selv og hva studien gikk ut på, og forespørselen ble fulgt opp via telefon 

uka etter, der jeg fikk svar på om de kunne delta som informanter, og avtaler om tidspunkt for 

intervjuet ble gjort. Den ene informanten svarte på forespørselen på e-post, og avtalen ble 

derfor ikke gjort over telefon for denne informanten. I etterkant av telefonsamtalen sendte jeg 

et fyldig informasjonsskriv med skriftlig samtykke til informantene. To av informantene 

returnerte det skiftelige samtykket via e-post. Den tredje skrev under samtykket før intervjuet. 

To dager før avtalt intervju, sendte jeg en e-post som påminning om intervjuavtalen vår. 

Undersøkelsen ble meldt til Norsk senter for forskningsdata (NSD), og informantene ble 

opplyst om sine rettigheter i forhold til at de når som helst kunne trekke samtykket sitt til å 

delta i undersøkelsen. Se vedlegg 2 for informasjonsskriv til informantene. 

3.2.2 Nøkkelopplysninger om informantene 

I framstilling av data og analyse er rektorene gitt fiktive navn. Informantene presenteres i en 

tabell der informasjon om skolene og rektorene oppgis for å gi oversikt. 
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Tabell 3. 1 Oversikt over informanter 

 MARIT KARI ANNE 

REKTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 år. Vært rektor i 10 år 

ved samme skole. Tidligere 

undervisningsinspektør i 

mange år. 

Utdannet allmennlærer, 

skolelederutdannelse for 20 

år siden 

 

 

 

 

 

58 år. Vært rektor ved 

skolen i 7 år.  

Tidligere rektor ved en 

liten grendeskole. 

Utdannet førskolelærer, 

veilederpedagogikk og 

skoleledelse. 

44 år. Vært rektor ved 

skolen i 2 år. 

Tidligere 

inspektør/assisterende 

rektor ved samme skole. 

Utdannet allmennlærer, 

rektorskolen. 

SKOLEN 183 elever  

1.- 7. trinn.  

29 ansatte med lærere og 

assistenter. 

En av de minste skolene av 

seksten barneskoler i sin 

kommune. 

475 elever. 

Kombinert skole (1. – 

10. trinn). 90 ansatte med 

lærere og assistenter. 

Eneste skolen i 

kommunen. 

 

191 elever  

1.- 7. trinn 

 27 ansatte med lærere og 

assistenter. 

Middels stor skole av åtte 

barneskoler i kommunen. 

KOMMUNEN Ca 60.000 innbyggere 

2 nivå kommune  

Ca 5000 innbyggere 

2 nivå kommune.  

Ca 20.000 innbyggere 

2 nivå kommune 

DELTATT I 

KOMPETANSE FOR 

MANGFOLD 

2013 - 2014 2014 - 2015 2013 - 2014 

 

3.3 Innsamling og behandling av data 

3.3.1 Forberedelse og innsamling av data 

Å stille gode spørsmål som gir oss den informasjonen vi har bruk for, krever øvelse, og vi må 

ha kunnskap om oppbygning av intervjuet, hvordan skape en god relasjon til dem vi skal 

intervjue, og hvordan vi kan lytte oppmerksomt til dem som blir intervjuet (Thagaard, 2012). 

For å øve meg på disse ferdighetene, utførte jeg et prøveintervju innenfor samme tema høsten 

2015. Hensikten med det intervjuet var å prøve å utarbeide en intervjuguide, samt å 

gjennomføre et intervju for å gjøre seg erfaringer med selv intervjusituasjonen og behandling 

av data i etterkant. Jeg gjorde meg nyttige erfaringer med hensyn til hvor lett det er å la seg 

«rive med» å begynne og samtale om et emne istedenfor å være aktivt lyttende. Det var også 

en nyttig erfaring for utprøving av opptaksutstyr, og om hvordan distraksjoner kan påvirke 

konsentrasjonen. 

På bakgrunn av erfaringene og bearbeiding av problemstilling og forskningsspørsmål høsten 

2015, utarbeidet jeg en intervjuguide for pilotering. Intervjuet ble pilotert i januar 2016, og i 

etterkant av intervjuet drøftet jeg med informanten hvordan spørsmålene fungerte. En del av 
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spørsmålene var for omfattende, og kunne med fordel operasjonaliseres. Jeg ønsket i 

utgangspunktet å la informanten fortelle så fritt som mulig, men det viste seg at jeg måtte 

være tydeligere og mer detaljert når det gjelder hva jeg spurte om, for å få de dataene som var 

nyttige for meg. Etter pilotintervjuet hadde jeg veiledning og fikk gode og nyttige råd i 

forhold til hvordan jeg skulle utarbeide den endelige intervjuguiden for å få konkret 

informasjon som kunne gi meg data som gav meg et utgangspunkt å drøfte fenomenet mot 

teoretiske perspektiver.  

Den endelige intervjuguiden ble utgangspunktet for intervjuene som ble gjennomført i februar 

og mars 2016. Intervjuene ble gjennomført på informantenes arbeidsplass, og etter en kort 

introduksjon der jeg repeterte informasjon som stod i infoskrivet, ble intervjuet gjennomført. 

Det var på forhånd informert om at jeg ønsket å ta opp intervjuene som lydopptak, og ingen 

hadde motforestillinger mot det. Intervjuene ble tatt opp på taleopptak på Iphone. Intervjuene 

varte fra femtiåtte minutter til en time og femten minutter. I etterkant av intervjuene sa en av 

rektorene at samtalen hadde gitt henne mulighet til å snakke om hva hun tror på, og hva hun 

mener er viktig for å få til god læring, både på elev og lærernivå. Hun synes det var 

spennende, og at spørsmålene var gode. Fra en av de andre rektorene fikk jeg en e-post der 

hun spurte om å få tilsendt spørsmålene etter gjennomført intervju. Hun opplevde at mange av 

spørsmålene var relevante, og hun ønsket å bruke dem selv i arbeidet sitt. 

3.3.2 Transkribering 

Jeg overførte intervjuene fra talespråk via lydfil, til tekst, ved å transkribere intervjuene. 

Transkribering innebærer å klargjøre intervjuet for analyse ved at man omsetter intervjuet fra 

tale til skrift (Kvale og Brinkmann, 2009). Å transkribere er en tidkrevende prosess, og jeg 

valgte å transkribere intervjuene selv. Ved å transkribere intervjuene starter man allerede på 

analysen av dataene (ibid.).  Jeg opplevde det nyttig å bruke denne tiden. Jeg ble godt kjent 

med dataene, og gjorde meg allerede i den fasen en del tanker om hvilke teoretiske 

perspektiver som kunne brukes i analysen. I transkriberingen valgte jeg å ikke bruke 

dialektuttrykk, men normalisere språket mest mulig i nedtegnelsen. 
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3.3.3 Analyse av data 

Kvale og Brinkmann (2009) påpeker at det er viktig å tenke over hvordan intervjuene skal 

analyseres før de utføres. Den metoden man vurderer å bruke ved analysen, vil være med å 

styre forberedelsene av intervjuene, og også hvordan man bygger opp intervjuguiden, hvilke 

spørsmål som stilles, selve intervjuprosessen og transkribering. Selv om man skal ha dette 

langt framme ved utarbeidelse av intervjuguide og i analysen, understreker Brinkmann og 

Tanggaard (2012) at man ikke må utelukke og la seg overraske av det materialet som 

foreligger. Det finnes ikke en standardmetode for å analysere innholdet, og det finnes flere 

«veier til målet» (Kvale og Brinkmann, 2009). Det kan altså være mange måter å angripe et 

datamateriale på ved analyse, og for meg ble spørsmålet om hvordan jeg best kunne få 

innblikk i hva rektorene tenkte, deres opplevelse, forståelse og mening i forhold til temaene 

jeg spurte om.  

Transkriberingen av intervjuene ble lest flere ganger, og på bakgrunn av intervjuspørsmålene 

og materialet som forelå, lagde jeg ulike koder som jeg delte opp materialet i. Koder som ble 

brukt var utledet av min teoretiske forforståelse (deduktivt), men det var også koder som ble 

utledet av det som rektorene svarte i intervjuene (induktivt). I starten av analysearbeidet 

opererte jeg med 19 ulike koder. Eksempel på koder som ble benyttet var: tid, forankring/mål, 

tillitsvalgte, rektors rolle, delt ansvar, visjon/verdier, organisering. For å gjøre kodingen 

oversiktlig, benyttet jeg ulike farger på kodene, og merket teksten med dette. Etter at alle 

intervjuene var analysert i forhold til disse kodene, forsøkte jeg å utarbeide kategorier som de 

ulike kodene kunne samles inn under. Noen av kategoriene var ganske sammenfallende med 

de første kodene. Eksempler på kategoriene som ble benyttet i denne fasen var: forankring, 

mål og forventninger, legitimitet, tillit, relasjoner, hindringer og motstand, metoder og 

organisering, sikre kvalitet på opplæringen, delegering av ansvar. 

Jeg analyserte teksten igjen i forhold til kategoriene, og igjen benyttet jeg farger for å gjøre 

det enklere å få en oversikt. Den neste fasen i analysearbeidet var å samle de ulike kategoriene 

i forhold til hvilke kategorier som handlet om hvilket forskningsspørsmål. For eksempel 

under forskningsspørsmål 1: «Hvilke strategier velger rektor i utviklingsarbeid», hadde jeg tre 

kategorier. Kategoriene var å etablere mål og forventninger; legitimitet, tillit og relasjoner og 

delegering av ansvar. Videre hadde jeg for eksempel under kategorien «å etablere mål og 

forventninger», fire koder. Disse kodene var tid, mål/forankring, tillitsvalgte, visjon/ verdier. 

To koder var deduktive og to var induktive. For kodene som var deduktive, var koden utledet 
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av teori som intervjuguiden var utarbeidet på bakgrunn av. De induktive kodene var koder 

som ble utledet fordi informantene brakte den fram veldig sterkt, og jeg måtte i etterkant finne 

teori som kunne bygge opp under kodene. For hele kodingsprosessen, se vedlegg 3. 

3.4 Etiske refleksjoner 

I følge Kvale og Brinkmann (2009), vil forskeren stå overfor etiske spørsmål gjennom hele 

intervjuprosessen. Det nevnes fire områder som det er spesielt viktige å ta stilling til i etiske 

retningslinjer for forskere. Disse områdene er: informert samtykke, fortrolighet, konsekvenser 

og forskerens rolle. Det er derfor nyttig når man planlegger en intervjuundersøkelse å 

reflektere over hvilke dilemmaer en må ta stilling til.  

Jeg innhentet skriftlig informert samtykke av alle rektorene som sa seg villige til å delta som 

informanter. Et informert samtykke betyr at den som skal delta som informant, blir gjort kjent 

med oppgavens formål og prosedyrer (Kvale og Brinkmann, 2009). I det informerte 

samtykket opplyste jeg om at undersøkelsen var frivillig, og at de når som helst kunne trekke 

seg uten begrunnelse. Informantene ble også informert om at intervjuet skulle tas opp på 

lydopptak, og at det var meldt til Norsk senter for forskningsdata (NSD). Det ble også 

informert om at opplysningene ble behandlet konfidensielt, og at alle data ville bli 

anonymisert i publiseringen. Jeg fikk det informerte samtykke sendt underskrevet av 2 av 

rektorene, og den tredje rektoren skrev under før vi startet intervjuet. Jeg gjentok denne 

informasjonen ved starten av intervjuet, men ingen av rektorene hadde noen innsigelser eller 

spørsmål før jeg intervjuet dem. Se vedlegg 4 for godkjenning fra NSD. 

Det andre punktet som nevnes hos Kvale og Brinkmann (2009), er konfidensialitet. Dette 

innebærer at private data som identifiserer informantene, ikke avsløres. I min undersøkelse 

innhentet jeg informasjon om navn, alder, arbeidsplass og antall år de hadde vært leder ved 

denne skolen. For å sikre anonymitet i presentasjon av data, ble navn anonymisert. Det ble 

ikke oppgitt navn på skolene, kommunene eller fylkene informasjonen ble innhentet fra. En 

av rektorene var rektor på den eneste skolen i kommunen, noe som skaper større utfordringer i 

forhold til å ivareta anonymisering. Dette var ikke spørsmål jeg drøftet med informanten, men 

i og med at det er informert om at data skal anonymiseres, må jeg som forsker sørge for at 

data ikke presenteres slik at det er mulig å finne ut hvem som er informanten.  
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Konsekvenser er det tredje perspektivet hos Kvale og Brinkmann (2009).  I en 

intervjusituasjon kan åpenhet og intimitet som skapes mellom forsker og informant få 

informantene til å gi opplysninger de kanskje senere vil angre på at de ga (Kvale og 

Brinkmann, 2009). I mine intervjuer opplevde jeg ikke det, men det er viktig i gjengivelse av 

intervjuet i datapresentasjonen at man er sensitiv i forhold til hvilke sitater som plukkes ut og 

presenteres. Det kan også handle om at når talespråk gjøres om til skrift, må man være 

oppmerksom på at det som gjengis ikke er av en slik art at det kan såre informanten. 

Forskerens rolle er også knyttet til etiske refleksjoner. Hvordan forskeren opptrer i hele 

prosessen, som forskerens integritet, kunnskap, erfaring, ærlighet og rettferdighet er 

avgjørende faktorer (ibid.). Som forsker må du være transparent. Det innebærer at du er ærlig 

i forhold til framgangsmåter og prosedyrer og beskriver det slik det er. I tillegg er det viktig å 

være respektfull og etterrettelig overfor informantene. Informantene hadde fått informasjon 

om at jeg som dem var rektor, og at jeg hadde kjennskap til og kunnskap om 

kompetansehevningen KFM, da jeg selv var del av stansingen inneværende skoleår. Selv om 

vi, forsker og informant, alle var rektorer, vil det alltid være en form for asymmetri i forholdet 

mellom den som stiller spørsmål og den som svarer. Jeg var opptatt av i intervjuene å 

poengtere at dette var en samtale, og at det ikke var noen fasitsvar, og at jeg ønsket å høre 

deres tanker og erfaringer. Å skulle skape en «avslappet» atmosfære som innbyr til tillit er 

viktig for å gjøre informanten trygg i situasjonen. Selv om det å intervjue i forbindelse med 

forskning ikke er noe jeg har lang erfaring med, har jeg erfaring med å intervjue personer og å 

skape en trygg og tillitsfull atmosfære. Jeg opplevde at det var en god atmosfære under 

intervjuene, og tilbakemeldinger fra rektorene i etterkant om hvordan de opplevde intervjuet, 

bekrefter dette.   

3.5 Datakvalitet 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet i kvalitativ forsking knyttes til spørsmålet om en kritisk vurdering av om 

prosjektet gir inntrykk av at forskningen er gjennomført på en måte som vekker tillit og 

pålitelighet (Thagaard, 2013). At en annen forsker skal kunne gjennomføre samme intervju og 

få de samme svar, er lite trolig innenfor kvalitativ forskning.  I et intervju slik som jeg har 

gjennomført, er forskerens rolle en viktig faktor. Rollen som forsker utformes i samhandling 
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med informanten der og da. For å sikre pålitelighet og troverdighet i kvalitativ forskning, må 

forskeren gi nøyaktig beskrivelse av forhold ved seg selv som forsker, informanten, 

intervjusituasjonen, og hvilke analytiske metoder som er anvendt under bearbeidingen av 

datamaterialet (Dalen, 2011).  Det handler om at det skal være en transparent prosess. 

Prosessene i og de metodiske valg i studien, er beskrevet i metodekapitlet.  Det vil gi andre 

mulighet til å reflektere og etterprøve de valg som er gjort. Alt dette skal bidra til å styrke 

troverdigheten i studien. 

En utfordring i min studie har vært at jeg har arbeidet alene. Ved å være to eller flere, har man 

mulighet til å kryssjekke i større grad oppfattelse av det som ble sagt i intervjuene, koding og 

analysering av data. Jeg har kun hatt meg selv og min veileder å diskutere med. For å øke 

reliabiliteten på analysen, kan man hvis man arbeider flere sammen, kode uavhengig av 

hverandre og på den måten gjennomføre en «cross-checking» (Creswell, 2014). For å øke 

påliteligheten ved min studie, gjennomførte jeg en «cross-checking» av mitt materiale. Jeg 

gjennomførte en ny koding etter ca. 2 måneder, for å sjekke om jeg benyttet de samme eller 

omtrent de samme kodene. I mitt tilfelle kom jeg opp med omtrent de samme kodene som jeg 

gjorde ved første gangs koding.  

En utfordring jeg opplevde selv med et prøveintervju gjennomført høsten 2015, og et 

pilotintervju i januar 2016, var utfordringen ved å ikke la seg «rive med» og begynne å 

diskutere og utveksle erfaringer med informanten da jeg kjente igjen mange utfordringer og 

situasjoner som ble beskrevet. Jeg opplevde dette mest utfordrende på det første intervjuet. 

Det første intervjuet ble transkribert før jeg gjennomførte de to neste, og jeg fikk derfor god 

innsikt i hvordan jeg gjennomførte intervjuet. Under de to neste intervjuene var jeg mer 

bevisst på å være mer tilbakeholden. Selv med en detaljert intervjuguide ble likevel 

intervjuene forskjellige. Informantene assosierte ulikt, og jeg burde fulgt opp noen spørsmål 

for å få den informasjonen jeg ønsket de skulle si noe om. I dataene mine kan jeg se at 

informasjonen jeg har fått på noen punkt er ulike da jeg ikke fulgte opp spørsmålet godt nok.  

Dette bekrefter at intervjusituasjonen skapes der og da i en interaksjon mellom forsker og 

informant. Det er lite trolig at man kunne gjenskape intervjuet selv med samme intervjuguide 

og få akkurat de samme dataene.  

Ved utarbeidelse av intervjuguiden hadde jeg ulike teoretiske perspektiver som utgangspunkt 

da jeg formulerte forskningsspørsmål og intervjuspørsmål. Jeg ser i etterkant at jeg hadde det 

travelt med å komme i gang med intervjuene, og jeg kunne med fordel brukt mere tid etter at 
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jeg hadde fått oppnevnt veileder til å jobbe med teori knyttet til spørsmålene. Teoritilfanget 

mitt er derfor en blanding av en deduktiv tilnærming, og mer induktiv der jeg har måttet finne 

teorier som kunne gi meg en forståelse av det rektorene snakket om.  

3.5.2 Validitet 

«Validitet handler om gyldigheten av de tolkninger forskeren kommer fram til» (Thagaard, 

2013, s.204). I intervjuet er det informantenes egne ord eller fortellinger som utgjør 

hovedtyngden av det som er grunnlaget for tolkning og analyse (Dalen, 2011). Validiteten i 

datamaterialet styrkes ved at det stilles gode spørsmål som gir mulighet for innholdsrike og 

fyldige svar. Dette er et grunnlag for at du som forsker får «tykke beskrivelser» (Dalen, 

2011), eller «rich data» (Maxwell, 2013). Å gjennomføre prøveintervjuer og å sjekke at det 

tekniske utstyret som brukes holder høy kvalitet, slik at det ikke er tvil om hva informantene 

sier; for å sikre at transkriberingen er korrekt i forhold til det som informanten sa, er også 

avgjørende for gyldigheten i forskning (Dalen, 2013). Kvale og Brinkmann (2009), betegner 

dette som «håndverksmessig kvalitet» under undersøkelsen. 

I Maxwells (2013) interaktive modell for forskningsdesign, er validitet et eget punkt som 

påvirker og påvirkes av de andre punktene som er hensikten med studiet, det teoretiske 

rammeverket, metodene som benyttes, problemstilling og forskningsspørsmål. Maxwell 

poengterer at en forsker hele tiden må stille seg spørsmålet «How might your results and 

conclusions be wrong? (s. 4), og hvordan du som forsker vil håndtere de ulike utfordringene 

slik at man kan tro på resultatene av forskningen (ibid.). Maxwell (2013) nevner to sentrale 

validitets trusler i kvalitativ forskning. Begrepet «reactivity» handler om hvordan 

forskerrollen kan påvirke informanten. Jeg hadde ingen kjennskap til rektorene som jeg valgte 

å spørre om å delta som informanter. Jeg visste ingen ting om alder, utdannelse eller antall år 

de hadde vært rektor, og informantene kjente derfor heller ikke meg. I en intervjusituasjon vil 

det alltid være et asymmetrisk forhold, selv om det i min undersøkelse var en rektor som 

intervjuet en annen rektor.  Jeg hadde informert om hovedtemaet for intervjuet, men 

informantene var ikke kjent med forskningsspørsmålene og intervjuguiden. I intervjuer kan 

det være en trussel mot validiteten at informanten svarer det han tror forskeren ønsker å høre, 

eller han kan «pynte» på situasjonen for å sette seg selv i et bedre lys.  Som forsker er det 

viktig at man beskriver nøyaktig sin forforståelse av tema, men også hvilket forhold man har 

til informantene. Hvilken måte informantene er plukket ut, og hvilket forhold og kjennskap du 
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som forsker har til informantene. På den måten kan leserne få en mulighet til å vurdere kritisk 

i hvilken grad slike forhold kan ha vært med å påvirke resultatet (Dalen, 2011). 

Den andre trusselen i forhold til validitet som Maxwell (2013) trekker fram er «reasearcher 

bias». Dette handler blant annet om at du som forsker ikke velger ut de resultatene som passer 

deg som forsker best, og som passer til din forforståelse. Dalen (2011) skriver om den 

«holistiske feilantagelsen», som handler om at forskeren er så godt kjent i det området som 

skal studeres, at han kan tolke hendelser og uttalelser ut ifra en feilaktig førforståelse. Som 

forsker, har jeg med meg min bakgrunn som rektor og som deltaker i KFM. Med den 

bakgrunnen, hadde jeg derfor god kunnskap om området jeg skulle intervjue om. Siden jeg er 

såpass godt kjent med området, måtte jeg passe på slik at min førforståelse ikke stod i veien 

for at informantens avvikende svar ble registrert og ivaretatt (Dalen, 2011). Forskeren må 

være redelig i forhold til materialet sitt. Være nyansert og etterrettelig i forhold til hva 

informantene forteller, og hvor mange informanter som sier hva. Forskeren må gjengi 

informantens egne opplevelser og forståelser, også det som kommer fram som en ikke hadde 

forventet. I framstilling av empiri er det derfor viktig at det som man i utgangspunktet ikke 

ser «passer inn» i kategorier utledet av teori, også blir synliggjort ved å beskrive og vise med 

sitater av informanten, og beskrive hvordan dette kan forståes. Validitet handler om at du som 

forsker må være transparent i din framstilling av forskingsprosessen. Du må beskrive de ulike 

stadiene, og hva som blir gjort og hvorfor, slik at leseren kan gjøre seg opp en mening om 

dette er noe å tro på.  

Det er en vanlig innvending mot kvalitativ forskning at det er for få informanter til at det kan 

trekkes slutninger av resultatene som kan generaliseres. Kvale og Brinkmann (2009) stiller 

spørsmål om det er nødvendig å generalisere, og skriver videre at en måte å se på 

generalisering på, er at kunnskapen som produseres gjennom en studie kan overføres til andre 

relevante situasjoner.  

3.6 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg redegjort for studiens forskningsdesign, metodevalg og hvordan valg 

av informanter og intervjuprosessen ble gjennomført. Jeg har også beskrevet hvordan data ble 

analysert og behandlet. På slutten av metodekapittelet har jeg reflektert over ulike etiske sider 

ved studien min, og jeg har sett på viktige forhold som kan påvirke studiens reliabilitet og 

validitet.  
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4 Data og analyse 

I dette kapitlet presenteres empiriske funn. Underkapitlene er systematisert etter 

forskningsspørsmålene. Hvert underkapittel er oppsummert i tekst og framstilt i en tabell.   

4.1 Hvilke strategier velger rektor i 

utviklingsarbeid? 

I intervjuene ble rektorene spurt om hva som var tema for utviklingsarbeidet deres i 

Kompetanse for mangfold (KFM), og hva de som rektorer legger vekt på når de skal i gang 

med et utviklingsarbeid. De ble spurt om hvem som var med i beslutningene om å delta, og 

om hvordan de arbeidet inn mot personalet for å etablere mål og forventninger i forhold til 

KFM. De ble også spurt om de har opplevd hindringer eller motstand i gjennomføringen av 

KFM, og hvordan de i sin ledelse håndterer motstand. Hvordan de bygger tillitsrelasjoner og 

hvorfor de bruker tid på dette i sin ledelse, var også et sentralt spørsmål.  Rektorene ble spurt 

om hvem som var deres viktigste samarbeidspartnere på skolen, og om hvordan de hadde 

organisert utviklingsarbeidet KFM i forhold til om de hadde egne prosjektledere eller 

prosjektgrupper.  

4.1.1 Etablere mål og forventninger 

På spørsmål om hva Anne legger vekt på i forhold til å lede og organisere et utviklingsarbeid 

på egen skole sier hun at kommunen har en del føringer og forpliktelser gjennom planer. Hun 

opplever at det er viktige styringssignaler, og at de er godt kjent hos personalet og på den 

måten forankret.  På spørsmål om hva som var målet med utviklingsarbeidet deres i KFM og 

hvordan de bestemte at de skulle delta, så forteller hun at skolen hennes var en av de tre 

skolene i kommunen som ble forespurt om å være med på KFM. De fikk tilbud om å være 

med fordi kommunen hadde et behov for skolering på dette området, og at de hadde mange 

minoritetsspråklige elever. Det var pedagogisk tjeneste som sammen med rektor bestemte at 

de skulle delta etter at alle de ansatte hadde vært forespurt og gitt sin tilslutning. Det var et 

prosjekt som kom ovenfra, og de opplevde at det var dårlig tid på å jobbe med å forankre det 

godt i personalet. Hun sier det slik:  

…det ble gitt penger, ikke sant, og gjør noe med det. Det er litt rush følelse i 

alle ledd. (Anne)  
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På direkte spørsmål om hvordan hun som rektor arbeidet i personalet med å forankre KFM, 

svarer hun at hun opplevde at alt gikk veldig fort, og at de ikke fikk arbeidet godt nok med å 

forankre og implementere prosjektet i personalet.  

 «jeg føler at det kanskje ble, i og med at det gikk litt fort, både fra Udir, til 

fylkesmannen og ned til kommunen, og jeg føler at vi løp litt etter. Ikke sant. 

Nå har det kommet penger, nå må vi bruke pengene. Hva skal vi bruke de 

til? Så blir det litt sånn, stress, ikke stress men, litt sånn løpe etter. ………… 

Og vi skal i gang sånn, og sånn, og sånn, det var jo lagd planer, om 

gjennomføring og hva vi skal gjøre når, men jeg følte egentlig at det går litt 

fort her i forhold til å få det forankra i personalet, ikke forankra men, få det 

inn under huden og jobbe med det. Så det var, det syns jeg var litt, en sånn, 

litt ugrei faktor.» (Anne) 

Anne kommer flere ganger tilbake til viktigheten av forankring i et utviklingsprosjekt, men 

hun sier ikke så mye om hvordan hun arbeidet med lærerne sine for å forankre det. 

Kari forteller mye om skolens historie med sammenslåing av flere skoler, og om økning av 

elevantallet av elever som kom til kommunen som enslige mindreårige asylsøkere.  Skolen er 

en 1-10 skole, og skolen er også med i det skolebaserte kompetanseutviklingsprosjektet 

«Ungdomstrinn i utvikling».  De opplevde egentlig at de hadde nok baller i luften, men 

Fylkesmannen ønsket at skolen skulle delta og brukte «tilskudd med penger» som en gulrot 

for å få skolen til å delta i satsningen. Kari er også tydelig på at hennes personlige verdier er 

avgjørende for motivasjonen hennes som rektor for å jobbe for at skolen skulle delta. 

«Jeg personlig vil til livs det jeg kaller «dårlig holdning» rett og slett…… 

Og så vil jeg til livs at det ikke er dine og mine elever, det er våre elever. 

Og det er noe en må jobbe med norske elever og det må man jobbe med når 

man har utenlandske elever også.» (Kari) 

Beslutningen om å delta i KFM tok rektor i samarbeid med ledelsen ved skolen, 

kommunalsjef og tillitsvalgte. Hun forteller at de brukte fellestid i personalet til å presentere 

KFM, og at det er lettere å «selge inn» noe i personalet når det er ordnede forhold, der det er 

noen som får oppgave til å drifte det slik at ikke lærerne må «dra» veldig mye selv. 

I forhold til hvordan de jobbet med forankring i personalet, forteller hun at de benyttet 

fellestid til diskusjoner der lærere som arbeidet med minoritetsspråklige elever snakket om 

hvilke utfordringer de opplevde at deres skole hadde. Hun trekker også fram at hun bruker 

tillitsvalgt aktivt når det gjelder å forankre utviklingsarbeid generelt, men også spesifikt i 

forhold til KFM.  
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….tillitsvalgte er jo en nøkkelperson i alt du gjør, hele veien, jo mere du kan 

involvere en tillitsvalgt i alt arbeid, jo bedre går det etterpå. Det er jo noe 

med at en rektor eller leder skal prøve å lage så lite ris til egen bak som 

mulig. En skal overleve i dette her (Kari) 

Kari understreker at for å kunne sette i gang et utviklingsarbeid i personalet må hun være 

sikker på at det er grunnlag i personalet, og hvis hun ikke har tilstrekkelig oppslutning, så 

setter hun ikke i gang.   

Når Marit skal planlegge utviklingsarbeid på egen skole, er hun opptatt av hva skolen har 

behov for av kompetanse i forhold til de resultatene skolen har på ulike kartlegginger. Hun 

forteller at kommunen jobber med balansert målstyring, og at de «utsettes» for mange 

kartlegginger som gir en del resultater som de skal styre etter. I tillegg er det ulike 

styringsdokument som bestemmer hva skolene skal jobbe med i sin virksomhetsplan. I 

planleggingen av et utviklingsarbeid snakker hun mye med inspektøren sin om hva målene 

skal være og hva de skal gjøre, og at de legger opp en strategi som gjør at « …. alle vet tydelig 

hva vi skal jobbe med og hva målet er, både på kort og på lang sikt». Hun setter også ord på 

at det er et lederansvar å motivere de ansatte, og det ideelle utgangspunkt for et 

utviklingsarbeid er hvis de ansatte opplever det som et behov. I forhold til KFM var det 

pedagogisk konsulent i kommunen som kom med tilbudet til skolen om å delta i satsningen, 

og det var rektor som tok beslutningen om å delta. På den tiden var hun alene i ledelsen, men 

hun drøftet det med trinnkoordinatorene.   

Også Kari nevner at tillitsvalgte er en sentral person i drøftingen n til hår det gjelder hva man 

skal bruke tiden på. Hun mener det er viktig å drøfte det med tillitsvalgte. Hvis man går inn i 

et prosjekt blir mye av fellestiden brukt til det, og derfor er det viktig å involvere den 

tillitsvalgte. Hun uttrykker det på denne måten: 

Hvis ting er forankret i virksomhetsplanen hos oss, så betyr det at det er noe 

som vi alle skal være med på. Og da, derfor har jeg en struktur, og det at 

jeg jobber med tillitsvalgte, går igjennom med dem da, går igjennom med 

den personen hva vi går for. For det er det vi bruker fellestiden vår på. 

(Kari) 

For å komme fram til hva man skulle ha som mål med utviklingsarbeidet i KFM, husker hun 

ikke helt klart, men hun mener det var en prosess med flere involverte som drøftet hva skolen 

hadde behov for av kompetanseheving. Når hun tenker tilbake på hvordan de jobbet i 

personalet med å etablere mål og forventninger, sier hun i ettertid at denne jobben ikke ble 
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gjort godt nok. Hun opplevde at det var «travelt», og hun tror det er mange lærere som i dag 

ikke husker at de har vært med på Kompetanse for mangfold. Marit kommer flere ganger i 

intervjuet tilbake til at hun ikke var fornøyd med implementeringen av KFM. Hunsnakker om 

at det var dårlig tid, de fikk ikke gått i dybden, og det ikke ble «ryddet» tid godt nok slik at de 

kunne konsentrere seg.  

Oppsummering etablere mål og forventninger  

De viktigste funnene under å etablere mål og forventninger, er framstilt i tabell 4.1. For to av 

rektorene viser data at utgangspunkt for utviklingsarbeid generelt ved deres skole, er 

styringssignaler avgjørende for hva skolene skal arbeide med. En rektor er opptatt av at det er 

stor nok oppslutning i personalet for deltakelse før hun starter et utviklingsarbeid ved skolen. 

Å delta i KFM kom ikke fra skolene selv, men var ønsket fra kommune og fylkesmann. To av 

rektorene opplevde at det var dårlig tid, og at forankringen og implementering ble for dårlig. 

To av rektorene trekker fram at tillitsvalgte er sentrale samarbeidspartnere i alt arbeid og en 

viktig faktor i forhold til å forankre utviklingsarbeid hos personalet. En rektor er opptatt av at 

hennes egne holdninger og verdier var avgjørende for egen motivasjon for å delta som skole.  

Tabell 4.1: Oppsummering av funn i kapittel 4.1.1 Etablere mål og forventninger 

 Anne Kari Marit 

Utgangspunkt for 

utviklingsarbeid generelt 

Kommunale føringer er 

viktige styringssignaler 

Være sikker på at det er 

stor nok oppslutning i 

personalet 

Styringssignaler og 

skolens eget behov for 

kompetanse på bakgrunn 

av kartlegginger 

Utgangspunkt for KFM Kommunen behov for 

skolering. Mange 

minoritetsspråklige elever 

Fylkesmannen ønsket at 

skolen skulle delta 

Kommunen som ønsket 

at skolen skulle delta 

Forankring i personalet Fikk ikke gjort godt nok 

forarbeid i personale. 

Dårlig tid 

Drøftinger i fellestid, 

innspill fra ansatte. 

Brukte for liten tid til å 

forankre det i personalet. 

Opplevde at det var 

dårlig tid på 

implementering 

Bruk av tillitsvalgte Sier ikke noe om det Aktiv bruk av 

tillitsvalgte. Enighet om 

bruk av tid 

Bruker tillitsvalgte i 

drøfting om bruk av tid 

og deltakelse 

Rektors egne holdninger 

og verdier 

 Trekker fram egne 

holdninger og verdier 

som avgjørende for at 

hun ønsket skolen skulle 

delta i KFM 
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4.1.2 Legitimitet, tillit og relasjonsbygging 

Anne forteller at det tidligere hadde vært veldig turbulent på skolen med tanke på ledelse, og 

at det ikke hadde vært mye fokus på utviklingsarbeid. Nå er det endret og hun sier det slik: 

 …det var en driv i personalet for nå må vi på en måte jobbe med 

pedagogikk her. Felles alle sammen. Så den har vi, har vi klart å holde ved 

like da.  Så vi har egentlig et samla personale nå. Fra å ha ja vært ustabilt, 

er vi, det har måtte medført at vi står litt sterkt sammen da. (Anne) 

Anne forteller at hun kjenner personalet sitt godt. Hun har arbeidet på skolen i mange år før 

hun ble rektor, men hun har ingen personlige venner blant de ansatte. De møtes også på andre 

arenaer enn skolen, noe hun mener er viktig for å være trygge på hverandre. Hun forteller 

også at det er mye fokus på «helse miljø og sikkerhetsarbeid» i kommunen, og fordi 

personalet har opplevd et konfliktfylt forhold til ledelsen tidligere. De opptatt av å utvikle 

kollektiv praksis, og derfor binder mer av sin egenarbeidstid til tid i fellesskap på skolen. Inn i 

denne tiden bruker de også en halv time til trening. Dette er et viktig sosialt tiltak, men også et 

folkehelsetiltak. Anne sier at de har hatt høyt sykefravær, og at de derfor prioriterer fysisk 

aktivitet som forebygging. Det å kjenne personalet sitt godt, trekker hun fram som et viktig 

moment når det gjelder hva som er viktig for å lede utviklingsarbeid. Hun forteller at døra til 

kontoret hennes sjelden er lukket, og det er mange lærere som kommer innom for en prat.  

Kari mener at hun ikke har vært noen pådriver i utviklingsarbeidet KFM. Hun tenker at de 

valgene hun har gjort med å la to lærere lede arbeidet, handler om at det er det beste for 

personalet. Hun forteller om at hun har strevd med sin egen legitimitet i personalet, og særlig 

blant lærerne på ungdomstrinnet. Hun sier det slik:  

Du vet jeg har strevd med min egen del nå å få etablert, jeg er jo bare en 

førskolelærer får du huske på, det har ikke vært enkelt for 

ungdomsskoleteamet å ta, så det har vært min jobbing da, min private. Så 

derfor blir det viktig da når det kommer slike saker at jeg må velge lærere 

som jeg har tillit i gruppa som drifter det. Dette blir litt sånn. (Kari) 

For å skape legitimitet velger hun ansatte som har kompetanse og legitimitet til å lede for seg. 

På den måten kommer det alle til gode. Kari tok første del av skoleledelse for mange år siden, 

og reflekterer over at hun sikkert skulle ha tatt mer utdannelse for å ruste seg bedre til den 

store jobben det er å lede denne skolen.  
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Kari opplever personalet sitt som et åpent personale, og at de er lett å bli kjent med. Hun 

mener selv at hun kjenner dem ganske godt, men at jeg kanskje hadde fått et annet svar hvis 

jeg hadde spurt lærerne. Det er et stort personale, og hun kan ikke ha en nær relasjon til dem 

alle. Hun prøver å lese referater fra møter slik at hun skal være orientert om hva som skjer på 

skolen. Hun sier at hun prøver å delta noe i undervisningssituasjonene for der ser hun den 

enkelte, og hun prioriterer å spise maten sammen med dem på personalrommet. En del av de 

ansatte har hun kjent i mange år da de tidligere har arbeidet på samme arbeidsplass, men hun 

forteller at hun har tettest relasjon til ledelsesgruppa si. De bruker også noe tid sammen 

utenfor jobb. Som rektor er hun med i trivselskomiteen på skolen og tar del i de felles 

arrangementene som skjer. Hun understreker at de sosiale møtene er viktig. Men den beste 

måten å bli kjent med sine ansatte på, er å se dem i undervisning og i relasjonen til barn og 

hverandre.  Når hun blir spurt om å fortelle litt om arbeidsdagen sin, svarer hun at å bruke tid 

på personalet sitt er en av de viktigste jobbene hennes. Hun forteller om at mange stikker 

innom henne i løpet av dagen, og at døra til kontoret hennes alltid er åpen for dem som har 

behov for en prat. Hun opplever likevel at det er stor forskjell på å være rektor på en stor 

skole med et stort personale sammenliknet med mindre enheter. Det tar tid å bli kjent og i en 

større organisasjon er en ikke så tett på. I oppsummeringen av viktige erfaringer i forhold til å 

lykkes i utviklingsarbeid trekker Kari fram tillit i personalet som en faktor.  

Marit forteller at de har en filosofi på skolen som handler om at alle er like viktige, og at de er 

et arbeidslag som sammen har noen felles ansvarsområder. Hvis noen opplever at de synes 

noe er vanskelig, så må de komme og fortelle om det så skal de få hjelp. Hun sier det slik:  

….og da tenker jeg i forhold til det med ledelse at det er utrolig viktig å ha 

et grunnlag som bygger på at man deler erfaringer og hjelper hverandre og 

at man har den rausheten også, at det er lov å si vet du hva jeg skjønner 

ikke dette her, jeg får det ikke til jeg har prøvd men jeg klarer ikke. Det må 

man sette ord på. Og da vil man få støtte og hjelp og veiledning til å komme 

seg videre... (Marit) 

Marit opplever også i likhet med de andre rektorene at hun kjenner personalet sitt godt. Hun 

snakker mye med personalet sitt, og det er korte avstander. Hun understreker at døra hennes 

nesten alltid er åpen. Hun snakker mye med de ansatte og legger vekt på åpenhet. Også hun 

forteller om at det er viktig å bruke tid utenfor arbeidsplassen sammen, og at hun som rektor 

har et spesielt ansvar for å tenke på at det skal være hyggelig for alle, og om hvordan man 

plasserer folk i forhold til hverandre. I hverdagen er det å møtes på pauserommet en viktig del 
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av det å bygge relasjoner. Dette prioriterer hun som rektor da hun ser at trygghet i arbeidet 

skapes ved at man kjenner hverandre.  

Oppsummering legitimitet, tillit og relasjonsbygging 

De viktigste funnene under legitimitet, tillit og relasjonsbygging er framstilt i tabell 4.2. Den 

ene rektoren framhever at personalet er svært ivrige og positive når det gjelder 

utviklingsarbeid, da de tidligere hadde opplevd et konfliktfylt forhold til ledelse. Hun 

opplever at de har tiltro til henne og er utviklingsorienterte, og at hun på den måten opplever 

en legitimitet. En rektor trekker fram at hun strever med legitimitet hos noen ansatte på 

bakgrunn av at hun er førskolelærer, og at hun derfor må bruke personer bevisst for å utfylle 

sin egen kompetanse.  Alle rektorene forteller om at de opplever å ha et godt forhold til sine 

ansatte, og at de kjenner dem godt. Alle deltar aktivt i relasjonsbygging i eget personale på 

flere måter ved at de har en «åpen dør» til kontoret sitt og er tilgjengelig for de ansatte. De 

deltar i sosiale sammenhenger i forbindelse med jobb, spiser på pauserommet, ser de ansatte i 

arbeidet med elevene og i forhold til hverandre.  

Tabell 4.2: Oppsummering av funn i kapittel 4.1.2 Legitimitet, tillit og relasjonsbygging 

 Anne Kari Marit 

Legitimitet Opplever at hun har 

legitimitet på den måten 

at personalet er «ivrige» i 

forhold til utvikling. 

Personalet hadde tidligere 

et turbulent forhold til 

ledelse. 

 

Strever med legitimitet 

hos deler av personalet på 

grunn av at hun er 

førskolelærer. Burde 

«rustet» seg bedre med 

mer utdannelse. Knytter 

til seg mennesker bevisst 

for å bygge legitimitet 

Omsorg for hverandre, og 

alle er like viktige bygger 

opp under legitimitet. 

Rektors forhold til 

personalet 

Ansatt ved skolen i 

mange år. Kjenner 

personalet godt. Trygge 

på hverandre 

Tydelig på sine verdier 

og holdninger. Opplever 

at hun kjenner dem godt, 

og har et godt forhold til 

de ansatte 

Grunnleggende tillit til 

hverandre. Kjenner dem 

godt. Lov å ikke få til, 

men be om hjelp 

Relasjonsbygging Sosiale tiltak både på 

jobb og utenfor jobb. Å 

ha gode relasjoner er 

viktig for å lede. Åpen 

dør til kontoret. 

Deltar selv i 

trivselsgruppa ved 

skolen. Sosiale møter er 

viktig. Bli kjent med de 

ansatte ved å se dem i 

undervisning og i forhold 

til elevene. Åpen dør til 

kontoret. 

Snakker mye med 

personalet. Åpen dør til 

kontoret. Bruke tid på 

sosiale tiltak. Rektor 

ansvar for inkludering. 

Pauserommet viktig for 

relasjonsbygging 
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4.1.3 Delegering av ansvar 

Anne forteller om at hun har en assisterende rektor som hun arbeider tett sammen med, og at 

de har noen klart avgrensende oppgaver. Hun forteller også om hvordan hun deler ansvar 

utover i organisasjonen ved å benytte pedagogisk utviklingsteam. Hun er tydelig på at det er 

et bevisst valg fra hennes side å dele ansvaret i personalet.   

Så vi samarbeider jo mer og mer med de i forhold til distribuert ledelse. 

Som leder har jeg jo en tanke om at jeg, at det er ikke bare jeg som skal 

lede. Si det sånn at alle er med og tar et ledelsesansvar og initiativ, det er 

man jo avhengig av da, ja det er jo ikke en veldig stor skole da, så vi, 

teamene er nok mere, teamlederne er mere ledere nå enn de var tidligere 

da. (Anne)  

Hun forteller også om at de har fordelt ansvar for oppfølging av lesing og regning på 

ressurslærere som har et spesielt ansvar for å følge opp dette på skolen. I forhold til KFM har 

rektor selv vært den som har holdt i trådene. Hun har hatt mailutveksling med høyskolen og 

pedagogisk tjeneste i kommunen. Hun sier at det er skoleledelsen med rektor, assisterende 

rektor og leder for innføringstilbudet som har ledet prosjektet.  

Kari har et stort personale og hennes nærmeste samarbeidspartnere på skolen, er de to 

undervisningsinspektørene sammen med sosiallærer og rådgiver. Når hun skal organisere 

utviklingsarbeid, er hun opptatt av å dele på ansvaret ved å «kjøpe fri» ansatte til å lede. Hun 

opplever det helt nødvendig på en så stor skole at ledelsen har flere å samarbeide med og å 

dele ansvar for gjennomføring med. Når det gjelder å tildele noen i personalet et spesielet 

lederansvar, er hun opptatt av de har både har innsikt i fagområdet de skal lede, og at de har 

tillit hos sine kollegaer. Dette sier hun er viktig for at de skal ha legitimitet hos de ansatte. 

Også på KFM var ledelsen av prosjektet lagt på to av lærerne som ble «kjøpt fri» til å drifte 

prosjektet. Hvem disse personene skulle være, ble drøftet med ledergruppa og den tillitsvalgte 

på skolen. Hun spurte så personene direkte, og var klar over at noen kunne føle seg forbigått, 

men Kari mener hun kjenner personalet sitt og deres kvaliteter så godt at hun valgte å gjøre 

det på denne måten. I tillegg til disse to, var hun som rektor med på møter for å evaluere og 

kvalitetssikre det som ble gjort. Hun forteller også at hun har åtte trinnledere som er hennes 

«høyre hender», og som hun har møter med to ganger i måneden. 

Marit har for inntil et par år siden vært alene i ledelsen ved sin skole. Hun har nå en 

undervisningsinspektør som hun drøfter pedagogisk utviklingsarbeid med, og hun opplever 

det «utrolig deilig» å ha noen å dele ansvaret sammen med. På sin egen skole har hun foruten 
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undervisningsinspektøren et tett samarbeid med SFO leder. Hun bruker støttefunksjonene sine 

ut i fra den kompetansen de besitter, og opplever at det er en god avlastning for henne.  Når 

det gjelder ledelsen av KFM, var det hun som rektor som drev arbeidet. Hun sier: «Nei, det 

var jo en av svakhetene tror jeg, at det kanskje lå litt på meg da….»  Å danne en 

prosjektgruppe opplevde hun krevende å få til å fungere da de er få på skolen, men hun tenker 

at det kanskje burde vært gjort i dette prosjektet.  De har ingen fast etablert plangruppe for 

pedagogisk arbeid ved skolen, men ledelsen knytter til seg ulike personer i forhold til ulike 

satsningsområder. Hun sier at dette er noe de har behov for å utvikle seg på, hvordan de bedre 

kan systematisere dette.  

Oppsummering delegering av ansvar 

De viktigste funnene under delegering av ansvar er oppsummert i tabell 4.3. Alle skolene har 

en tradisjonell organisering med rektor og undervisningsinspektør/assisterende rektor, og 

rektorene opplever disse som nære samarbeidspartnere. På alle skolene var rektor deltakende i 

ledelsen av KFM, men ved den ene skolen ledet rektor dette arbeidet alene mens de andre 

rektorene hadde knyttet til seg flere personer som delte ansvaret. Et sentralt funn er at de 

samme rektorene som delte ansvaret med å lede KFM med flere, også hadde pedagogisk 

utviklingsteam, trinnledere og ressurslærere.  

Tabell 4.3: Oppsummering av funn i kapittel 4.1.3 Delegering av ansvar 

 Anne Kari  Marit 

Organisering/nære 

samarbeidspartnere i 

ledelsen 

Rektor og assisterende 

rektor 

2 undervisnings-

inspektører, sosiallærer 

og rådgiver 

Inspektør, SFO leder. 

Prosjektgruppe i KFM Ledelsen med rektor, ass. 

rektor og leder for 

innføringstilbudet 

2 lærere med deltakelse 

av rektor for 

kvalitetssikring 

Nei. Rektor ledet det. 

Pedagogisk 

utviklingsteam, 

trinnledere, ressurslærere 

Ja Ja Nei 

 

 

4.2 Hvordan kan rektor legge til rette for lærernes 

og elevenes læring? 

I intervjuene ble rektorene spurt om sin egen rolle i utviklingsarbeidet KFM, og om hvorfor 

de hadde valgt denne rollen. De ble også spurt om hva de la i begrepet at lærere lærer, og på 



44 

 

hvilken måte og hvordan de la til rette for at lærerne skulle lære i KFM. Videre ble de spurt 

om hvordan de tenker at de som rektorer jobber for å bidra til at elevene lærer mer. 

4.2.1 Rektors involvering, organisering og metoder 

Anne forteller at hennes rolle i utviklingsarbeidet KFM har vært å være bindeleddet mellom 

høyskolen og lærerne på egen skole. Hun opplever at hun har vært litt mellom barken og 

veden i forhold til krav om hvordan prosjektet skulle drives og hvordan de praktisk gjorde det 

på skolen. Hun opplever også at hennes bevisste fokus på prosjektet, har hatt betydning for 

hvordan det har utviklet seg. Hun sier det slik:  

Det er jo det, det man benevner, og det man tar opp og det man jobber med 

blir jo fokus. Og sånn er det i alt utviklingsarbeid. (Anne) 

Anne har ganske nylig tatt rektorutdanningen, og opplever at motivasjon i forhold til det å bli 

rektor handlet om å drive en skole godt, noe hun hadde opplevd at ikke hadde vært tilfelle 

tidligere. Hun opplever at rektorutdanningen har gjort at hun «løfter blikket» og ikke bare er 

opptatt av å drifte skolen daglig. Hun mener at utdanningen har gjort at hun er mer opptatt av 

at lærerne er i utvikling, og at de skal lære sammen.   

Kari mener at hun ikke har vært noen pådriver i utviklingsarbeidet KFM. Hun tenker at de 

valgene hun har gjort i forhold til å la to lærere lede arbeidet, handler om at det er det beste 

for personalet. Hun har sørget for å samarbeide og å delta sammen med de to som har drevet 

prosjektet, noe hun mener er viktig for å fremme og legge til rette for at lærerne skal lære i 

KFM. Men det viktigste hun har gjort, handler om at det settes av tid til å arbeide med det.  

Marit hadde ingen prosjektleder eller prosjektgruppe for å lede KFM på egen skole. Hun 

begrunner valget sitt med at det er få lærere i personalet, og at lærerne jobber mye, og at hun 

ved å ta ansvaret selv, sparer penger og avlaster lærerne i arbeidet. Ved å involvere dem som 

har spesiell innsikt i fagområdet, sikrer hun kvaliteten på planarbeidet. Marit var aktivt med 

på samlingene med høyskolen og begrunner sine valg i at hun har fagkompetanse selv i 

utdanningen. Et annet viktig moment for deltakelse er at det er viktig at ledelsen deltar og har 

innsikt i hva det enkelte prosjekt handler om for å kunne gjøre gode valg. Hun sier det på 

denne måten: 

…. Og jeg synes det er viktig at den som leder, uansett om rektor er 

prosjektleder for det fagfeltet eller ikke, så synes jeg det er viktig at ledelsen 
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er med. For det er vi som styrer tiden, og det er vi som styrer, ja vi må 

prøve å sitte i førersetet så mye vi kan i forhold til sånne ting. (Marit) 

Selv om hun ledet KFM på egen skole selv, sier hun at hun burde etterspurt og fulgt opp de 

ansatte bedre i forhold til det de skulle utføre. I ettertid tenker hun at kanskje de hadde for 

mange ting de holdt på med parallelt, og at tettere oppfølging hadde vært lurt. I KFM har hun 

hatt en aktiv rolle med å være bindeledd mellom lærerne og høyskolen, og å rydde tid og å 

forberede tema.  

Anne forteller at arbeidet med KFM ble lagt i felles utviklingstid og teamtid som skolen 

hadde avsatt på planen sin. De ansatte fikk veiledning fra høyskolen der veilederne kom til 

skolen. Mellom samlingene fikk lærerne oppgaver som de skulle arbeide med sammen, og 

dette ble sendt til veilederne før neste veiledning. Anne forteller at lærerne er opptatt av 

utvikling og å jobbe sammen. De har derfor utvidet arbeidstiden sin på skolen for å ha tid 

sammen. Denne tiden bruker de på kollegaveiledning. De har også bestemt at 

kollegaveiledningen skal handle om bestemte temaer. I KFM har metodene i arbeidet vært 

forelesninger og praktiske oppgaver for lærerne. Mange av oppgavene har vært slik at lærerne 

lett har kunnet bruke dem med elevene. Lærerne har lært gjennom selv å erfare « learning by 

doing», og oppgavene de skulle gjøre har vært relatert til det arbeidet de skulle gjøre i 

klasserommet. Arbeidet har blitt etterfulgt av samtaler med veilederne. Anne har den 

oppfatningen at dette har gitt god læring for lærerne, det å samtale om og å samarbeide med 

andre. Anne reflekterer over i intervjuet at lærerne ikke har måttet gjøre så mye ekstra. Det 

har handlet om den planleggingen de likevel skulle gjøre til undervisningen sin, men med et 

litt annet perspektiv og fokus.  

Også Kari forteller om at de som har deltatt i prosjektgruppa og hadde deltatt på fagdager på 

høgskolen, delte det de hadde lært i fellesmøte på skolen. Tiden som ble brukt var fellesmøte- 

tid for hele personalet og trinntid. Videre arbeidet lærerne på trinnene, de fikk oppgaver som 

de sammen skulle snakke sammen om eller løse i grupper, og som de tok med seg tilbake til 

plenum og delte der. Metodene som ble brukt omtaler Kari som «veiledningspedagogikk 

nærmest». I det legger hun at det ikke er noen fasitsvar, men at gruppene skal reflektere 

sammen. På denne skolen var ikke høgskolen inne med veiledning på skolen. Kari er opptatt 

av at lærerne skal lære av hverandre, og at den beste læringen skjer ikke for organisasjonen 

hvis noen reiser på et kurs. Det er vanskelig å få den kunnskapen ut i organisasjonen til alle. 

Den beste læringen som kommer organisasjonen til gode, er den læringen som skjer i 

personalet i fellesskap, og at denne læringen kan skje på ulike måter.  Hun sier det slik:  
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Jeg er veldig for den kompetanseutviklingen vi får her på huset, -  Det er 

det ikke alle lærere som synes er ålreit, de tenker at å dra på kurs er det 

beste for meg. Og da sitter jeg igjen med, aha når skal vi finne tid til å dele 

det du har lært? Det krymper altså, den tida den fins liksom ikke til 

rådighet. Så jeg tenker altså når vi får kompetanseutvikling inne på eget 

hus, kanskje av våre egne som blir veiledet så er det det beste. Da tenker jeg 

at lærere lærer. Så tenker jeg at lærere lærer ved å være sammen med 

hverandre, se hverandres arbeidssituasjoner, forstå hverandres 

arbeidssituasjoner…...(Kari) 

Kari har erfaring fra «Ungdomstrinn i utvikling» og har en klar formening om at skolebasert 

kompetanseutvikling innebærer utviklingen «innenfor husets fire vegger».  

Ved Marits skole var kompetansehevingen i KFM en veksling mellom at lærerne var på 

samlinger utenfor skolen med høyskolen, men at også høyskolen hadde veiledning på skolen. 

De som deltok på samlingen, skulle spre kunnskapen sin videre til personalet på den enkelte 

skole. Da hun og inspektøren planla arbeidet på egen skole, var de opptatt av å tenke 

metodikk. Hun snakker om å gi læreren «lekse» som de må forberede seg på til neste samling. 

Hun har også erfart at de i personalet som er gode på noe, deler med andre, og at de ansatte 

får noe å arbeide med til neste gang, gjerne prøve ut for så å ha erfaringsdeling, fungerer bra. I 

ettertid ser Marit at hun burde vært mer «på» lærerne og sjekket om de hadde gjort det de 

skulle med tanke på hjemmeoppgaver de fikk mellom veiledningene på skolen. Også ved 

hennes skole brukes fellesmøtetiden til å arbeide med denne kompetanseutviklingen. Marit 

forteller om at hennes skole nå deltar i et annet prosjekt i regi av en annen høyskole der 

fokuset har vært mye større på hvordan organisasjonen lærer. Hun sier det slik:  

Og nå når vi er knyttet til dette programmet til høyskolen i ……., så har vi 

mye om organisasjonslæring og dette med lærende møter, og fått mye større 

fokus på verdien av å forberede seg. Og det gir en ganske spennende effekt 

altså. Når du først snakker om det med læring. Det er veldig morsomt. 

Kjempeartig. Det er veldig entusiasme rundt det her nå. (Marit) 

Hun sier at de brukte en del av de metodene i KFM, men at de nå er kommet lengre, og at de 

tar i bruk flere varierte metoder der lærerne er aktive selv i sin egen læring med diskusjoner i 

grupper, oppgaver som de løse til neste gang, utprøving og erfaringsdeling. Også Marit tenker 

at skolebasert kompetanseutvikling handler om organisasjonslæring. Det er ikke bare en eller 

to interesserte lærere som lære noe nytt, men hele organisasjonen skal lære. 
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Oppsummering rektors involvering, organisering og metoder 

De viktigste funnene under rektors involvering, organisering og metoder er presentert i tabell 

4.4. Alle rektorene er aktivt med i utviklingsprosjektet på ulike måter. Deres fremste oppgave 

er å være tilretteleggere ved å sette av tid og arenaer der dette skal skje. De har også vært 

bindeledd mellom det eksterne høyskolemiljøet og skolen. De har ulike oppfatninger av 

hvordan de har opplevd deltakelsen og sin rolle. De har opplevd å være i skvis mellom det 

som er forventet fra høgskolen og det de har fått til på skolen, men alle mener det er viktig og 

avgjørende at rektor er med som leder og er involvert i utviklingsarbeidet. 

Et sentralt funn er at alle rektorene setter av tid og sted der utviklingsarbeidet skal 

gjennomføres, og at det er et høyskolemiljø knyttet til skolen, men at praksisen for deltakelse 

fra høyskolen er ulik for de to fylkene.  

Data viser også at på alle skolene tas det i bruk ulike metoder i forhold til hvordan det legges 

til rette for at lærerne skal lære.  Alle skoler tar i bruk metoder der erfaringsdeling og 

refleksjon er framtredende.   

Tabell 4.4 Oppsummering av funn i kapittel 4.2.1 Rektors involvering, organisering og metoder 

 Anne Kari Marit 

Rektors rolle i KFM Bindeledd mellom 

høyskolen og lærerne 

Viktig at rektor er med. 

Tilrettelegge og sette av 

tid. Deltar sammen med 

de som leder arbeidet i 

planlegging. 

Hatt ansvar for å drifte 

KFM. Aktivt med på 

fagdager med høyskolen. 

Bindeledd, sette av tid og 

tilrettelegge. 

Viktig at rektor er 

involvert i 

utviklingsarbeidet 

Rektors vurdering av sitt 

arbeid i KFM 

 

 

Mellom barken og veden 

i forhold til krav i 

prosjektet og hvordan de 

praktisk gjorde det på 

skolen. 

Opplever ikke selv at hun 

har vært en pådriver. 

Velger å la andre lede det 

for å få inn personer med 

faglig tyngde. 

Burde fulgt opp lærerne 

bedre, blant annet ved å 

se hvordan de arbeidet 

med elevene.  

Organisering  Fellesutviklingstid og 

teamtid 

Fellesmøtetid og trinntid. Fellesmøtetid 

Metoder Lærerne deltok på 

samlinger med 

høyskolen. 

Veiledning fra høyskolen 

der høyskolen kom til 

skolen 

Kollegaveiledning 

Forelesninger 

Praktiske oppgaver 

knyttet til egen praksis. 

Refleksjon over egen 

praksis 

 

Prosjektlederne deltatt på 

fagdager, deler i 

personalet det de har lært. 

Lærerne fikk oppgaver 

som skulle løses og 

presenteres i plenum. 

«Veiledningspedagogikk» 

Refleksjon i grupper. 

 

 

 

Lærerne deltok på 

samlinger med høyskolen 

Veiledning fra høyskolen 

på skolen. 

De som deltok på 

samlinger deler kunnskap 

med de andre.  

Lærerne får oppgaver 

«lekser» som skal 

forberedes til neste 

samling. 

Erfaringsdeling. 

Lært nye metoder 
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«lærende møter» i et 

utviklingsarbeid de er 

med i nå. 

 

4.2.2 Sikre kvalitet på undervisningen 

Anne er opptatt av å sikre kvalitet på opplæringen ved å styrke leseopplæring og 

regneopplæring for de minste elevene ved at det er ressurslærere som kan bidra med 

veiledning overfor andre lærere, men også arbeide med elevene direkte. Dette er lærere som 

har videreutdanning innenfor området. Hun sier også at lærerne ved skolen hennes er opptatt 

av endring og at å forbedre praksis er vesentlig med hensyn til elevenes læring. Det er ikke 

bare den enkelte faglærer i norsk som har ansvar for at elevene utvikler sin kompetanse i 

lesing, men at det er alle læreres ansvar.  Hun sier:  

Jeg føler at den kollektive utviklinga her er noe alle vil, og at de vil løfte seg 

sammen, så den gjennomgangen vi har hatt av nasjonale prøver i lesing og 

regning har egentlig medført, ja, f.eks. lesing i alle fag at faglærere tar det 

innover seg. Tenker at det er ikke norsklæreren som ansvar for lesinga, så 

der, så tar teamlederne det da videre og i forhold til nasjonale prøver og nå 

jobber begge team med nasjonale prøver i sine klasser og gir 

lekser…(Anne) 

Anne nevner skolevandring som en måte der hun aktivt er med på å sikre kvalitet på 

undervisningen. Ved å skolevandre, kan hun være med på å sette kursen for lærerne, og hun 

forteller om flere utfordringer de har hatt som har hatt innvirkning på kvaliteten på 

undervisningen, der det har skjedd praksisendring fordi rektor har satt fokus på det, og fulgt 

det opp gjennom skolevandring. Hun sier blant annet:  

…..ventetid før elevaktivitet kommer i gang er minimalisert, at man ikke 

prater i 20 minutter om hva man gjorde i helga, men det er ikke greit, 

hverken fordi at man ikke kommer i gang med læring eller at man, det er 

ikke alle som har vært i …… i helga for å si det sånn, så det er jo, det 

snakker vi ikke om. Og så er det at elevene er kognitivt engasjerte da. At de, 

det kan jo være aktivitet i gruppa uten at så mye læring skjer. Man kan være 

aktiv med å tegne pene border eller flytte ark, men vi skolevandrer på at 

elevene er opptatt av læring. Jeg tenker at det, vil jo kanskje medføre 

resultater på elevenes læring når vi i ledelsen har skolevandring på det og 

er opptatt av det da. (Anne) 
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Anne forteller at hun har faste «trinnsamtaler» med lærerne der også ressurslærerne er med.  I 

disse samtalene drøfter de elevenes resultater og vurderer om noen elever trenger spesielle 

tiltak. Hun sier også at selv om det noen ganger kan oppleves at det er mye rapportering i 

forhold til resultater til nivået over henne, ser hun dette som en viktig del av den pedagogiske 

ledelsen ved skolen. I tillegg til å ha trinnsamtaler etter alle kartlegginger, har de felles 

utviklingsøkter i personalet i forbindelse med nasjonale prøver der de går igjennom prøvene, 

bruker analyseverktøyene og reflekterer sammen over hvordan skolen kan jobbe for at enkelt 

eleven kan heve seg. Anne forteller også at hun aktivt har brukt resultater fra 

elevundersøkelsen om at lærerne kom for seint til undervisningen. Dette ble gjenstand for 

fokus på skolevandring, og det resulterte i at de endret praksis.  

Kari ble også spurt om hvordan hun som rektor bidro til at elevene lærer mer, men kom ikke 

inn på at hun brukte resultater systematisk i forhold til å sikre elevenes læring og utvikling. 

Når det gjelder hvordan hun er med og bidrar til å sikre kvalitet på undervisningen, nevner 

hun at hun som rektor bidrar ved å la lærerne på ungdomstrinnet få delta på fagdager i regi av 

fylkesmannen. Hun sier også at ved å ha mye fokus på vurdering, å sette lærerne i bedre stand 

til å vurdere « der og da, underveis , og hele veien», og å legge til rette for erfaringsdeling 

lærerne imellom, bidrar hun. I KFM nevner hun at ved å «tvinge» noen lærer med i prosjektet 

har de fått større forståelse som igjen bidrar til at de kan møte elevenes behov bedre. Hun 

nevner også at ved å legge til rette for læring på eget hus er hun med og bidrar til å sikre 

kvalitet på undervisningen. 

Marit arbeider i en kommune som styrer etter balansert målstyring, og resultater er viktige 

styringsverktøy for henne. Hun sier også at hun synes det er funksjonelt. Når de lager 

utviklingsplanen ved skolen, brukes resultatene fra de ulike kartleggingene og undersøkelser 

som foreldreundersøkelsen, elevundersøkelsen m.fl. aktivt. I likhet med rektor Anne brukes 

kartleggingsprøver aktivt som redskap for å finne ut hvilke elever som strever, og hvordan 

tiltak best mulig kan komme elevene til gode. De har ulike rutiner igjennom året der dette 

drøftes. Hun forteller også at elev -  og foreldreundersøkelsene har gitt nyttig informasjon 

som har resulterte i at de har endret praksis.  Også Marit nevner at nasjonale prøver har gode 

analyseredskaper som er veldig bra, og som hun sier at «… det tror jeg bidrar til økt læring». 

Marit bruker resultater aktivt i sin ledelse ved skolen, og i lederdialog med sin leder brukes 

også resultater som et aktivt styringsverktøy. Også Marit mener at ved å legge til rette for at 

lærerne får økt kunnskap som gjør at de endrer sin praksis, så er hun med på å sikre kvalitet 
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på undervisningen. Hun trekker også fram at ledelsen er «flinke» til å legge til rette, og ved at 

de initierer verdier og holdninger og måter å tenke på, er de med og påvirker lærernes praksis.  

Oppsummering sikre kvalitet på undervisningen 

De viktigste funnene i sikre kvalitet på undervisningen er presentert i tabell 4.5. Et viktig funn 

er at den ene rektoren har mange systemer og rutiner som skal være med å gi henne et 

innblikk i hvordan opplæringen og undervisningen foregår. Systemene er skolevandring, bruk 

av ressurslærere og trinnsamtaler. Dette funnet skiller seg fra de andre rektorene som har 

fokus på at kvalitet på undervisningen sikres ved at lærerne får økt kunnskap.  

To av rektorene bruker resultater fra de nasjonale kvalitetssystemene som nasjonale prøver og 

elevundersøkelsen aktivt i forbedringsarbeidet. Det settes av til felles refleksjon, og 

resultatene er styringsredskaper for videre arbeid.  

Tabell 4. 5. Oppsummering av funn i kapittel 4.2.2 Sikre kvalitet på undervisningen. 

 Anne  Kari Marit 

Hvordan bidra til kvalitet 

i undervisningen 

Ressurslærere i lesing og 

regning.  

Skolevandring 

Faste trinnsamtaler med 

lærerne 

 

Tilrettelegge for ekstern 

kompetanseheving for 

lærerne. 

Fokus på vurdering 

Legge til rette for at 

lærerne lærer sammen på 

skolen. 

Legge til rette for at 

lærerne får økt kunnskap. 

Bruk av resultater Aktiv bruk av nasjonale 

prøver og 

elevundersøkelsen som 

redskap for forbedringer. 

Sier ikke noe om det Elevundersøkelsen, 

foreldreundersøkelsen, 

nasjonale prøver og 

kartleggingsprøver er  

viktige styringsredskaper 

og brukes aktivt i 

planarbeid og 

læringsarbeidet. 

 

4.2.3 Trygt læringsmiljø 

For Anne handler også kvalitet i opplæringen om at elevene skal ha et trygt læringsmiljø. Hun 

forteller om at hun aktivt har jobbet med skolevandring for at lærerne skal være i 

klasserommet når det ringer, at de skal jobbe med sin relasjon til elevene, og om hvorfor hun 

er opptatt av dette: 

…sant det går jo på klasseledelse, lærer er tilstede når det ringer, og så 

hadde vi og et punkt om  at relasjoner at elevene spør seg hver morgen: 

Liker du meg? Spør læreren da. Sånn indre spørsmål, det var vel Terje 
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Ogden har sagt det. Så det hadde vi på skolevandring og når vi på en måte 

gjennomførte dette her, så vips så kom det på stell. Så nå er alle i 

klasserommet 5-10 minutter før det ringer. Det handler kanskje ikke om 

elevenes læring, men det handler om oppstarten av skoledagen at den er 

god, og man blir klargjort..(Anne) 

Hun forteller om at det er viktig å ha fokus på dette i forhold til at de har et innføringstilbud 

der elevene kun er på skolen noen dager. Et trygt læringsmiljø handler blant annet om 

hvordan man blir tatt imot som ny, og hvordan de opplever seg inkludert i friminuttene. Anne 

forteller at da de skulle velge utviklingsområde i KFM, så var de opptatt av å få til en 

praksisendring som resulterte i bedre samarbeid med foreldrene i forhold til elevene med 

minoritetsspråklig bakgrunn. Dette ville de gjøre ved å gjøre ukeplanen lettere tilgjengelig for 

foreldrene som ikke kunne norsk, og lærerne valgte å bruke symboler slik at de foresatte 

bedre forsto hva eleven skulle gjøre. I forhold til hvordan hun har bidratt til at eleven lærer 

mer gjennom KFM, trekker hun fram tilbakemeldinger fra lærerne om skole- hjem 

samarbeidet der de opplever at det er blitt lettere for foreldrene å hjelpe barna sine i 

skolearbeidet ved å gjøre det enklere å forstå ukeplanene.  

Kari forteller at elevsaker har høy prioritet hos henne. Hun «slipper alt» for kunne bidra inn 

der. Hun uttrykker det slik: 

….jeg slipper alt jeg har i hendene når det gjelder en elevsak som jeg må 

være med å rydde opp i. For der vet jeg hvor viktig det er at ledelsen er 

med. Og spesielt når det gjelder §9a sak, Jeg slipper alt, og da går det tid.. 

(Kari) 

Hun forteller videre at skolen er en PALS4 skole, og at det er sosiallærer som har ansvar for 

oppfølgingen av det programmet på skolen. Når det handler om å sikre et trygt læringsmiljø 

for de minoritetsspråklige elevene, er det sentralt at hun ser at KFM har bidratt til at også flere 

lærere tar mer kontakt med elevene ute i friminuttene, og at det bringer med seg norske 

elever. Kari snakker ikke om hjem – skole samarbeidet som en del av dette arbeidet. 

Også Marits skole er en PALS skole. De har vært PALS skole noen år nå, så det er inne som 

en del av «driften» på skolen. Dette arbeidet har resultert i at lærerne har en et felles «språk» 

når det gjelder hvordan de håndterer utfordringer og hvordan de samhandler med elevene. 

Hun sier det slik: 

                                                 
4 PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som 

retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. http://www.atferdssenteret.no/hva-er-

pals/category1129.html (lastet ned 07.08.16) 

http://www.atferdssenteret.no/hva-er-pals/category1129.html
http://www.atferdssenteret.no/hva-er-pals/category1129.html
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 …du hører ikke lærere eller voksne ansatte som kjefter på barn lenger. Det 

er uhyre sjelden altså. Du hører det på måten de kommuniserer på, sånt 

positivt formulert. Bruker ordet øve hvis noen tar dårlige valg i forhold til å 

ta gode valg og dårlige valg. Vi gir, vi er blitt mye flinkere til å gi positive 

tilbakemeldinger på det vi ønsker å se da. Og sånne ting er viktig for 

elevers trivsel og trygghet, og jeg mener at hvis vi ikke har trygge barn som 

trives, så lærer de ikke noe heller. Så det tenker jeg kanskje er det viktigste 

som vi gjør på skolen her, når det gjelder det. (Marit) 

 Hun sier at ledelsen har en viktig filosofi, og det er at «…..her er alle viktige, og at vi er her 

for elevene». Det er mange elever som har behov for å bli sett mye, og der bidrar ledelsen 

også inn som de ekstra voksne. Marit bruker bevisst tid sammen med elevene ved å være ute 

om morgenen å ha tilsyn. Da hilser hun på mange elever og foreldre. Hun forteller også at 

tema for KFM handlet om foreldresamarbeid, å lage en bedre struktur på foreldresamarbeidet. 

Selv om prosjektet handler om elever med minoritetsspråklig bakgrunn, opplever de at det 

kan være de samme utfordringene i forhold til norske foreldre. Hun forteller videre at de er 

blitt flinkere til å ta direkte kontakt med foreldre som har behov for ekstra oppfølging, og 

bruke tolk på foreldremøter. De har jobbet systematisk med innholdet i foreldremøtene og 

arrangementene sine slik at foreldrene skal oppleve det meningsfullt å delta. Marit sier hun 

tror det er sammenheng mellom hennes ledelse som rektor og elevenes læring. Hun sier at ved 

at de jobber systematisk med programmer som PALS, noe som innebærer at elevene blir sett 

av de ansatte og av ledelsen, vet foreldrene at de kan ta kontakt hvis de opplever at barnet 

deres ikke har det bra. Hun sier også at det jobbes mye med klasseledelse for å skape trivsel 

og et trygt læringsmiljø for elevene. Hun utrykker det slik:  

 …foreldrene vet at det er kort vei, vi sier det på alle i alle mulige 

sammenhenger at de må ta kontakt med skolen hvis barnet deres ikke har 

det bra, vi jobber mye med læringsmiljø med klasseledelse , trivsel gjennom 

dette PALS arbeidet vårt…og det er jo ledelsen som må initiere verdier og 

holdninger og måter å tenke på. Så det tror jeg vi påvirker på en bra måte 

når det gjelder det. Det våger jeg å si. (Marit) 

 

Oppsummering trygt læringsmiljø 

De viktigste funn under trygt læringsmiljø er presentert i tabell 4.6. Alle rektorene har høyt 

fokus på viktigheten av et trygt læringsmiljø. To av skolene bruker systematisk arbeid 

gjennom PALS i dette arbeidet. I tillegg har de fleste fokus på klasseledelse som et viktig 

satsningsområde i forbindelse med et trygt læringsmiljø. To av skolene hadde 
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foreldresamarbeid som satsningsområde i KFM. Utviklingsområdene handlet om at det skulle 

være lettere for foreldrene å hjelpe barna sine ved at ukeplanen hadde bilder og symboler, 

hvordan innholdet i foreldremøtene var lagt opp for å inkludere og engasjere alle foreldre. 

Arbeidet har også hatt positiv effekt for majoritetsforeldresamarbeidet. Et viktig funn er at en 

av rektorene framhever at hun bruker mye tid ute om morgenen for å bli kjent med elever og 

foreldre, og dette gjør at terskelen for foreldrene for å ta kontakt med skolen er lav. 

Tabell 4. 6. Oppsummering av funn i kapittel 4.2.3 Trygt læringsmiljø 

 Anne Kari Marit 

Arbeid med læringsmiljø Fokus på klasseledelse og 

relasjoner til elevene. 

PALS 

Elevsaker høy prioritet. 

KFM bidratt til bedre 

læringsmiljø for de 

minoritetsspråklige 

elevene. 

PALS 

Fokus på klasseledelse. 

Rektor ute hver morgen 

treffer elever og foreldre. 

Foreldresamarbeid Fokus i KFM å gjøre 

samarbeidet med 

minoritetsspråklige 

foreldre enklere.  

Sier ikke noe om det. Jobbet med struktur på 

foreldresamarbeidet i 

KFM. 

Foreldre vet at de kan ta 

kontakt hvis barnet deres 

ikke har det bra.  

 



54 

 

5 Drøfting 

I kapittel 2.1 redegjorde jeg for valg av strategier jeg benytter for å forstå hvordan rektorene 

leder utviklingsarbeid på egen skole. De teoretiske perspektivene som er beskrevet der, vil jeg 

bruke i drøftingen av de funn som er presentert i kapittel 4 

5.1 Hvilke strategier velger rektor i 

utviklingsarbeid?  

5.1.1 Etablere mål og forventninger 

I denne undersøkelsen fant jeg at de fleste rektorene hadde tydelige kommunale føringer og 

styringssignaler som var med og bestemte hvilke satsninger skolene skulle ha. Det kan synes 

som at de opplevde at disse styringssignalene var med å forankre arbeidet hos de ansatte. 

Robinson (2014) poengterer at å formulere mål er en viktig del av den strategiske 

planleggingen, og ved å sortere og prioritere blant alle de krav og utfordringer leder møter, 

kan den årlige strategiske planleggingen være med å gjøre det enklere for leder å forankre og 

få med seg personalet ved at det er en tydelig plan for hva som skje i løpet av året. 

Kompetanse for mangfold (KFM) var et skolebasert kompetanseutviklingsprosjekt som 

skolene ble bedt om å delta i, og derfor var i utgangspunktet ikke deltakelsen på bakgrunn av 

eget behov, men at andre mente at skolene burde delta da de var i målgruppen for 

utviklingsprosjektet.  

For to av skolene kom KFM som et ønske fra skoleeier om at skolene skulle delta etter at de 

årlige planene var lagt, og det kom som et tillegg til de områder som var bestemt. Robinson 

(2014) sier at det er en utfordring for ledere å skulle forholde seg til alle de ulike «behovene» 

som skolen utsettes for. Ved å ha gode strategiske planer eller virksomhetsplaner, er det 

lettere for rektor å prioritere. Det kan synes som at selv om skolene hadde utviklingsplaner, 

var det andre som overstyrte deltakelse. I forhold til å forankre KFM i personalet viser data at 

de fleste rektorene uttaler at de hadde dårlig tid, og at de ikke fikk gjort forankringen godt 

nok. Robinson (2014) poengterer at for at et utviklingsarbeid skal oppleves nyttig og at det 

skal være et redskap for å jobbe med endring, må de ansatte engasjere seg. De ansatte må se 

sammenhengen mellom nåværende situasjon og ønsket situasjon. Hvis de ansatte på skoler 

ikke opplever misforhold mellom eksisterende og ønsket praksis, vil de ikke oppleve behov 



55 

 

for endring. Dette sier ikke data noe eksplisitt om, men det kan være en mulig forklaring at på 

grunn av at prosjektet allerede var i gang, ble det dårlig tid til å diskutere nåværende praksis 

opp mot den ønskede praksis, og at skolene måtte velge utviklingsområde uten å jobbe 

grundig nok med å etablere mål.  Data tyder på at det burde vært brukt mer tid til å diskutere 

hvilke utfordringer de ansatte opplevde i forhold til undervisning av minoritetsspråklige, for å 

forankre prosjektet på skolene. Også Postholm et al. (2013) sier i sin forskning at å bruke tid i 

personalet til å sammen sette mål for å forankre utviklingsarbeidet, er et kjennetegn for å 

lykkes i utviklingsarbeid.  

I datamaterialet er det også et funn jeg velger å løfte opp selv om det ikke var eksplisitt spurt 

om, men som en informant snakket mye om; at egne verdier var sentralt for motivasjon til å 

delta i KFM.  Lederen som forvalter er en av de ferdighetene Senge (1991) poengterer at en 

leder må ha. Lederen som forvalter, handler om lederens egen personlige visjon for det 

arbeidet han eller hun gjør. Han beskriver at denne visjonen kan være en «driver» for lederen i 

dennes arbeid. Lederen ser arbeidet sitt som et «redskap for å skape læring og forandring inn 

i samfunnet» (Senge, 1991, s. 349).  Dette kan være med på å forklare at denne rektoren er så 

tydelig både her i forhold til forankring, og også senere i intervjuet på at hennes egne verdier 

er avgjørende for motivasjonen til å jobbe med dette utviklingsarbeidet.  

Postholm et al. (2013) viser i sin studie til at ledere som lykkes med å gjennomføre 

utviklingsarbeid, bruker tillitsvalgte som samarbeidspartnere. Data viser at de fleste forteller 

at tillitsvalgte er sentrale samarbeidspartnere for å forankre utviklingsarbeid ved deres skole. 

Ved å ta de tillitsvalgte med i drøftingen om hva de skal bruke tiden og ressursene sine på, 

«reder de grunnen» hos sine ansatte. Dette funnet er ikke overraskende da det harmonerer 

med det Møller og Presthus (2006) skriver om i ledelse som demokratisk praksis. Leder har et 

særskilt ansvar for å legge til rette for samarbeid ved å etablere formelle arenaer og prosedyrer 

for beslutninger og samhandling, gjennom blant annet medbestemmelsesrettigheter de ansatte 

har gjennom sine fagforeninger. Rektor har et særskilt ansvar for å etablere prosedyrer som 

oppleves rettferdige slik at enighet kan skapes på en legitim måte. Rektorene framhever 

samarbeidet med den tillitsvalgte som svært sentralt i forankring av arbeid. Det sies så sterkt 

som at den tillitsvalgte er en «nøkkelperson» i alt som gjøres. Jeg tolker disse utsagnene som 

at disse rektorene har et svært bevisst forhold til bruken av den tillitsvalgte, og er opptatt av 

viktigheten med å drøfte og involvere for å oppnå enighet i personalet.  
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5.1.2 Legitimitet, tillit og relasjonsbygging 

Data viser at rektorene snakker om legitimitet i personalet på ulike måter. De fleste av 

rektorene opplever å ha legitimitet, mens data viser at det finnes rektorer som opplever å 

mangle legitimitet hos enkelte av de ansatte på bakgrunn av sin egen utdannelse. Likevel viser 

data fra samme intervju at rektoren opplever tillit, og i sin praksis utfører handlinger som 

bygger opp under å bygge tillit og relasjoner i organisasjonen. Å ha posisjonsmakt eller makt i 

kraft av sin stilling, er ofte ikke nok til å ha legitimitet. Legitimitet kan bygges i samhandling 

med andre på bakgrunn av de erfaringene andre gjør seg av dine handlinger, altså det skapes i 

relasjonen mellom mennesker (Møller, 2013). Den samme rektoren er opptatt av å bygge tillit 

gjennom «dag til dag handlinger», og det kan derfor synes som hun har denne legitimiteten 

selv om hun sier at hun opplever å mangle den.  

Videre viser funn at det finnes rektorer som forteller om et personale som hadde et turbulent 

og konfliktfylt forhold til den forrige ledelsen ved skolen. Det preget personalet, og at det 

hadde vært lite fokus på utvikling. Slik jeg forstår data, viser det at det ikke var en samlet 

retning på arbeidet som foregikk. Møller (2013) sier at ledelse handler om å utøve innflytelse 

og påvirke arbeidets retning, og i all organisering må spenningen mellom makt og tillit 

håndteres (Sørhaug, 1996). Data viser at det har vært en endring i personalet etter rektorskifte. 

Jeg tolker det slik at den tidligere lederen ved skolen ikke evnet å opparbeide tillit i sitt 

personale, og at den nye rektoren har evnet å gjøre en endring ved å bygge tillitsrelasjoner.  

Alle rektorene opplever at de har et godt forhold til sitt personale, og at de kjenner de ansatte 

godt. Ingen har nære venner i personalet, og tiden de tilbringer sammen med ansatte, er i tid 

på jobb og i sosiale sammenhenger i tilknytting til arbeidet. Data viser videre at alle forteller 

om en «åpen dør» til sitt kontor, og at de er opptatt av at de skal være lett tilgjengelig for sine 

ansatte. Rektorene forteller at de prioriterer å delta på sosiale tiltak i personalet, og det 

fortelles også om at de deltar på trinn, i klasserommet, på personalrommet, og at de er åpne 

for de ansattes behov for støtte og hjelp. Disse funn tyder på at alle rektorene har en klar 

bevissthet når det gjelder betydningen av å bygge tillit mellom seg selv som leder og de 

ansatte. Tillit er noe som oppstår i samhandling med andre, og det er ikke noe man kan tilegne 

seg alene (Sørhaug, 1996). Disse funnene bekreftes av Bryk og Schneiders (2003) forskning 

som viser at den relasjonelle tilliten bygges gjennom dag til dag handlinger i samhandling 

med de ansatte. Alle disse handlingene er med og støtter opp under relasjons og 
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omtankeorientert ledelse (Martinsen, 2013; Robinson, 2014), som er vesentlig når det gjelder 

en direkte og indirekte påvirkning av innsats og resultatoppnåelse.  

5.1.3 Delegering av ansvar 

Data viser at alle rektorene i sin ledelsesstruktur har noen å dele ansvaret med. Alle forteller at 

de har assisterende rektor eller undervisningsinspektør. Disse funnene er i samsvar med det 

som er en vanlig organisering av ledelse ved skoler. Den ene skolen hadde kun hatt delt 

ledelse de to siste årene, etter en lang kamp fra rektor om å få ressurser til en stilling for en 

undervisningsinspektør. Rektorene forteller om styrken ved å ha noen å samarbeide med og 

dele ansvaret og oppgavene med i ledelsen på en skole. For rektor er det slik som Robinson 

(2014) påpeker, viktig å knytte til seg personer som kan utfylle en selv i den formelle 

ledelsen. Ledelse er komplekst, og det er usannsynlig at rektor kan besitte all denne 

kunnskapen alene, og således er det en nødvendighet at hun kan knytte til seg personer som 

kan utfylle henne. Slik sett er den formelle organiseringen også en delegering av ansvar, eller 

distribuering av ledelse.  

 Funn viser at det var ulik praksis i hvordan ledelse av utviklingsarbeidet KFM ble organisert. 

Alle rektorene var deltakende selv i å lede det, men ved to av skolene knyttet rektor til seg 

flere personer som deltakere i en form for «prosjektgruppe». Data viser videre at de samme 

skolene som knyttet til seg personer i en prosjektgruppe, også har pedagogisk utviklingsteam, 

trinnledere eller ressurslærere som utøver ledelse sammen med rektor. Funnene tyder på at de 

fleste rektorene har en bevisst holdning til å delegere ansvar eller distribuere ledelse til flere 

personer i organisasjonen. Dette er en helt klar tanke hos disse rektorene. Av disse rektorene 

finnes det rektorer som knytter til seg personer til å drive utviklingsarbeid sammen med seg. 

De knytter til seg personer som er faglige sterke, og som har tillit i lærerkollegiet. Disse 

funnene forstår jeg som at rektorene bevisst bruker distribusjon for å utfylle seg selv, og å 

engasjere de ansatte i forhold til å ta ansvar. Harris (2004) hevder at distribuering av ledelse 

kan være en måte å maksimere elevenes læringsutbytte på. Ved å ta i bruk et kollektivt 

lederskap der man kan utvikle profesjonalitet gjennom samarbeid, og å knytte til seg de 

menneskelige ressursene i organisasjonen, vil organisasjonen utvikle seg. Rektor frasier seg 

ikke ansvaret ved å delegere eller distribuere, men er selv delaktig i både ledelse av 

utviklingsarbeidet KFM, og i pedagogisk utvikling i samarbeid med pedagogisk 

utviklingsteam og med trinnledere. Det finnes også rektorer som sitter med mye av ansvaret 
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selv, og slik jeg forstår det i lys av distribuert perspektiv, er ikke distribusjon framtredende 

hos denne type rektorer.  

Data viser at de fleste av rektorene har en bevisst holdning til å delegere ansvar til personer i 

organisasjonen som kan være med å utfylle dem selv. Ved å delegere ansvaret, vil det komme 

organisasjonen til gode, altså at ledelse skjer «in situ» (Spillane m.fl 2001, hos Halvorsen 

2012). Ledelse vil skje i samspill mellom mennesker og situasjon, ikke nødvendigvis i kraft 

av roller og posisjon (Halvorsen 2012). Enkelte av rektorene påpeker at de er opptatt av hvem 

som velges ut til et ansvar, at de personene har legitimitet i personalet. Dette harmonerer med 

Møller (2006 a) og Gronn (2002), som sier at det å lede er et relasjonelt fenomen, og at de 

som får slike oppgaver, er avhengig av den tillit de innrømmes av de som de tildeles et 

delegert ansvar overfor. Det er ingen oppskrift på hvordan ledelse kan distribueres eller 

delegeres, men det kan synes som at å distribuere ledelse til flere personer i organisasjonen, 

en form for kollektivt lederskap, kan virke som en kraft der flere tar ansvar for elevenes 

læringsutbytte.  

5.2 Hvordan kan rektor legge til rette for lærernes 

og elevenes læring?  

5.2.1 Rektors involvering, organisering og metoder 

Data viser at alle rektorene var delaktige i utviklingsarbeidet KFM, og at deres viktigste 

oppgave var å tilrettelegge, sette av tid, skape arenaer der samarbeidet kunne skje, og være 

bindeledd mellom skolen og det eksterne høyskolemiljøet som var knyttet til 

utviklingsarbeidet. Videre viser funn at rektorene framhevet betydningen av at de som 

rektorer involverte seg selv aktivt i utviklingsarbeidet, og at de var med i ledelsen av det. 

Disse funnene tyder på at rektorene har et bevisst forhold til viktigheten av at de som rektorer 

er delaktige i utviklingsarbeid, og at de har ansvar for å legge til rette, og sette av tid til dette. 

Postholm et al. (2013) poengterer i sin undersøkelse at rektorer som bruker tilgjengelige 

ressurser som tid og rom for å skape arenaer der erfaringsdeling, refleksjon og 

kollegaveiledning kan finne sted, oppfyller et av kriteriene for at organisasjonslæring skal 

kunne skje. Dette støttes også av andre forskere som Timperly, Wilson, Barrar og Fung 

(2007).  
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Robinsons (2014) ledelsesdimensjon å lede læreres læring og utvikling, er den dimensjonen 

som har størst effekt i forhold til utbytte for elevenes læring. I alt arbeid som har til hensikt å 

utvikle organisasjonen slik at det kan føre til endringer helt ut i det enkelte klasserom; må 

rektor være delaktig i prosessene, være engasjert og være med å lede arbeidet. Dette støttes av 

Postholm et al. (2013). 

Funnene viser at det var ulik praksis med hensyn til hvordan de eksterne høyskolemiljøene 

var knyttet til skolene. For de fleste var høyskolen aktivt inne med veiledning på den enkelte 

skole, men for den siste skolen er det ingen direkte veiledning fra høyskolen på skolen. 

Derimot viser funn at alle skolene deltok på fagdager med høyskolen. Robinson (2014), viser 

til forskning som trekker fram at ekstern ekspertise er et element i profesjonell utvikling i 

skoler. Også Postholm og Rokkones (2012), poengterer at eksperter fra høyskolemiljøer eller 

universiteter som samarbeider med skolen, kan være en ny måte å utdanne lærere på i deres 

egen praksis. I skolebasert kompetanseutvikling skal lærerne utvikle ny kunnskap knyttet til 

egen praksis, og det eksterne høyskolemiljøet er en viktig støtte for rektor.  

Alle rektorene forteller at ulike metoder ble benyttet i organisasjonslæringen. Mest sentralt er 

metoder knyttet til oppgaver, refleksjon eller erfaringsdeling i henhold til egen praksis. Å 

bruke metoder som åpner for erfaringsdeling og refleksjon, er nyttig i organisasjonslæring. 

Dette støttes av Postholm og Rokkones (2012); Postholm et al. (2013); Robinson (2014) og 

studier av Timberly et.al (2007), der det blant annet poengteres at ledere må sørge for 

muligheter for lærerne til å delta i profesjonelle læringsmuligheter. For å lede disse 

læringsmulighetene, må rektor ha kunnskap om hvordan læring skjer, og hvordan man kan 

aktivere kunnskapen mange lærere har, men som de ikke setter ord på til daglig. Funn som 

erfaringsdeling og refleksjon, tyder på at rektorene tar i bruk ulike metoder som kan 

«frigjøre» den tause kunnskapen. At læring er knyttet tett opp mot egen praksis og refleksjon 

rundt det som er gjort eller erfart, legger til rette for at lærerne kan utvikle ny kunnskap. 

Metoder som erfaringsdeling og refleksjon, er metoder som legger til rette for å bringe den 

tause kunnskapen til overflaten slik som Nonaka og Takeuchi (1995) er opptatt av når det 

gjelder hvordan organisasjoner kan utvikle ny kunnskap.  Hvor bevisst dette er hos rektorene, 

har denne studien ikke grunnlag for å si noe om, men det finnes rektorer som forteller om et 

nytt utviklingsarbeid som skolen deltar i, som i mye større grad legger vekt på opplæring i 

verktøy som kan være en hjelp i organisasjonslæring. 
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5.2.2 Sikre kvalitet på undervisningen 

Et sentralt funn i undersøkelsen er at alle rektorene har oppfatninger om at de indirekte 

påvirker elevenes læring gjennom ulike praksiser, men data viser at rektorene benytter ulike 

strukturer og prosesser. De fleste rektorene er mer fokusert på hvordan de legger til rette for 

de ansatte ved å gi dem mulighet for faglig påfyll og økt kunnskap, men det finnes rektorer 

som skiller seg ut, og er svært tydelige når det gjelder hvilke ulike systemer de har på sin 

skole for å ivareta kvalitet ut mot elevene. Data viser at slike typer rektorer har ressurslærere i 

lesing og regning som skal bidra med veiledning til lærerne, gjennomfører skolevandring, 

deltar med observasjon, og setter fokus på element i praksiser som de ønsker en eventuell 

endring på. Det fortelles blant annet om at det ble brukt mye tid til å snakke om andre ting enn 

undervisning i oppstart av timer, og ved å sette fokus på det gjennom skolevandring, endret 

lærerne atferd.  

For å sikre høy kvalitet i undervisningen, er det vesentlig å bruke mest mulig av timen til 

læringsaktiviteter der elevene er konsentrert om å lære (Robinson, 2014). Data viser at slike 

rektorer har systemer ved å ha faste trinnsamtaler med lærerne, som gjør at leder er tilstede i 

og involvert i diskusjoner om undervisning om hvordan de kan påvirke elevenes prestasjoner. 

Disse funnene som skolevandring og klasseromsobservasjoner, er en måte Robinson (2014) 

hevder leder kan jobbe på for å sikre kvalitet på undervisningen. Funnene kan tyde på at slike 

rektorer har bygd opp systemer for å sikre at det som skjer i klasserommet bidrar til å forbedre 

elevenes læringsutbytte, noe som viser seg å være i henhold til det Robinson (2014) og 

Hallinger (2011) beskriver som systemer av høy kvalitet som er med å sikre elevenes 

læringsutbytte. Leder påvirker elevenes læring indirekte, og ved å ha strukturer og prosesser 

som viser å ha effekt på elevens læring, kan man som rektor være med å påvirke når det 

gjelder hvilke rutiner og prosesser man har på sin skole.  

Videre viser data at de fleste rektorene bruker resultater fra de nasjonale vurderingssystemene 

i arbeidet med refleksjon og forbedring. De forteller at de arbeider i kommuner der det er krav 

om rapportering til nivået over, både skriftlig rapportering, men også som en del av 

lederdialogen med sin leder. Data viser at de fleste rektorene bruker resultater fra 

kartlegginger i samtaler med lærerne, på trinn nivå, men også i felles utviklingsøkter i hele 

personalet for å ha en felles refleksjon for å kunne enes om hvordan skolen kan arbeide for at 

elevene skal kunne heve seg faglig. Resultater fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen og 

foreldreundersøkelsen, er med å styre hvilke satsningsområder skolene skal arbeide med i sin 
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utviklingsplan. Disse funnene tyder på at skolene har utviklet en kultur der det å bruke 

resultater som en del av forbedringsarbeidet, er en del av deres strukturer. De bruker 

resultatene i ulike fora, har kollektiv refleksjon rundt resultatene, og drøfter hvordan dette kan 

ha betydning for deres videre arbeide. Denne praksisen harmonerer med deler av  Robinsons 

(2014) anbefalinger når det gjelder hvordan man kan bruke data i forbedringsarbeidet.  

5.2.3 Trygt læringsmiljø 

Data tyder på at alle rektorene har rutiner og systemer for å ivareta arbeidet med å ha et 

velordnet og trygt læringsmiljø, og noen skoler bruker spesielle programmer for å arbeide 

med skolemiljø. Funn viser at rektorene prioriterer elevsaker, følger opp orden og 

tilstedeværelse i klasserommene, og møter elevene om morgenen. Disse handlingene som 

rektorene viser i praksis, er vesentlig for å bygge opp et trygt læringsmiljø. Dette er i tråd med 

Hallingers (2011) ord om at rektor er verdileder. Å ha gode systemer som sikrer et velordnet 

og trygt læringsmiljø, er ifølge Robinson (2014) og Hallinger (2011) avgjørende for elevenes 

læringsutbytte. 

Videre viser data at de fleste rektorene trekker fram at i arbeidet med KFM ble 

foreldresamarbeid et av utviklingsområdene. De opplevde utfordringer når det gjaldt hjem -

skole samarbeidet. Effekten av dette arbeidet viste seg også å ha betydning for 

majoritetsforeldresamarbeidet. Å opparbeide tillit hos foreldrene er viktig for å bygge et trygt 

læringsmiljø (Bryk et al, 2010; Epstein og Sheldon, 2002 hos Robinson, 2014). Ved å sette 

dette på agendaen og utvikle seg i forhold til foreldresamarbeid med foreldre av 

minoritetselever, viser skolene at de tar noen aktive grep for å skape tillit mellom skole og 

hjem (Bryk og Schneider 2003). Forskning viser at skoler med elever fra heterogene miljøer 

må ta noen flere aktive grep for å bygge tillit mellom skole og hjem (Tchannen, Moran og 

Hoy, 2000). 

Data viser at det finnes rektorer som bevisst bruker tid ute sammen med elevene om 

morgenen, for å treffe både elever og foreldre. Dette kan minne om funn fra det israelske 

forskningsprosjektet som beskriver «fredfulle skoler», der det poengteres at rektors atferd er 

vesentlig. Denne praksisen viser at slike typer rektorer har en høy bevissthet når det gjelder å 

bygge tillit til foreldrene, noe som igjen er en avgjørende faktor for foreldrenes engasjement, 

og at de føler seg verdsatt (Bryk og Schneider 2003). 
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5.3 Oppsummering 

I kapittel 5 har jeg drøftet de viktigste funn som er gjort i studien av hvordan rektor leder 

utviklingsprosesser i skolen. For å lede utviklingsprosesser brukes det flere strategier, og det 

er tre strategier som er undersøkt i denne studien. Den første strategien som er undersøkt, er å 

etablere mål og forankring. Funn i studien viser at å samarbeide med tillitsvalgte, og å 

forankre utviklingsarbeid i planer og strategidokumenter er viktig. Videre viser funn i studien, 

at tid er en kritisk faktor når det gjelder å få forankret et arbeid og for å utarbeide gode mål. 

Den andre strategien som er undersøkt er å bygge legitimitet, tillit og relasjoner. Funn i 

studien viser at for rektor er det å bygge sin legitimitet gjennom å bygge tillitt og relasjoner til 

de ansatte, avgjørende for å lede utviklingsarbeid. Den siste strategien er delegering av 

ansvar. Funn viser at å knytte til seg flere personer som kan lede prosesser og delta sammen 

med rektor i en form for kollektiv ledelse, er en kraft som styrker rektors ledelse. 

For å lede utviklingsprosesser i skolen må også rektor lede lærernes og elevenes læring. For å 

lede lærernes læring, viser funn at rektor må legge til rette for utvikling ved å etablere arenaer 

der samarbeid kan skje. Funn viser at det benyttes metoder som refleksjon og erfaringsdeling. 

Dette er metoder som assosieres med organisasjonslæring. Funn viser også at rektor 

samarbeider med eksterne høyskolemiljøer. For å lede elevenes læring, viser funn at det er 

vesentlig at trygt læringsmiljø er etablert gjennom hjem - skole samarbeid, og at dette er 

spesielt viktig i forhold til minoritetsspråklige elever. Andre funn som er vesentlig for 

elevenes læring, er at rektor sikrer kvalitet på undervisningen ved å etablere systemer og 

rutiner som sikrer at det som skjer i klasserommet bidrar til å forbedre elevenes læring.  
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6 Konklusjoner og implikasjoner 

I dette kapitlet vil jeg svare på problemstillingen i denne casestudien ved å oppsummer funn, 

og se på hvordan de er tolket og forstått i lys av de teoretiske perspektivene jeg har hatt på 

analysen. Til slutt vil jeg se på hvilke implikasjoner disse konklusjonene kan ha for rektors 

ledelse av utviklingsprosesser i skolen. 

6.1 Konklusjoner 

I denne studien har jeg studert fenomenet ledelse av utviklingsprosesser i skolen ved å 

intervjue tre rektorer som har ledet det skolebaserte kompetanseutviklingsarbeidet 

Kompetanse for mangfold (KFM) på sin skole. Jeg har belyst problemstillingen ved å stille to 

forskningsspørsmål, der jeg har stilt spørsmålene hvilke strategier rektor velger i 

utviklingsarbeid, og om hvordan rektor legger til rette for lærerens og elevenes læring.  

Strategiene rektorene bruker i ledelse av utviklingsarbeid, viser at å forankre utviklingsarbeid 

i virksomhetsplaner og andre strategidokumenter, er viktig for å etablere mål og forankre et 

utviklingsarbeid. KFM kom fra «utsiden» og var ikke nedfelt i dokumenter, og ble opplevd 

som noe som kom i tillegg til det som allerede var bestemt. Når det gjelder KFM er tid en 

kritisk faktor, og to av rektorene opplever at prosjektet var i gang før de fikk forankret det hos 

personalet. Å ha god nok tid er derfor en viktig strategi i forhold til å planlegge og 

implementere et utviklingsarbeid godt nok. Å bruke tillitsvalgte som en sentral 

samarbeidspartner i forhold til forankring av alt utviklingsarbeid, er også en framtredende 

strategi hos de fleste rektorene. 

Alle rektorene har en høy bevissthet når det gjelder å bygge tillitsrelasjoner som grunnlaget 

for alt utviklingsarbeid. Å ha gode tillitsrelasjoner skaper legitimitet, og rektor reder grunnen 

for alt arbeid som skal gjøres. Rektorene legger vekt på å være tilstede for personalet sitt, ha 

en åpen dør, samtidig som de er opptatt av å bygge tillit gjennom «dag til dag handlinger». De 

deltar ute i klassene, ser de ansatte i relasjonen til elevene og med hverandre. De er også 

opptatt av at de har et ansvar for å bygge tillit ved å delta i sosiale samlinger i forbindelse med 

jobb. Ved å være rektor har du makt i kraft av din posisjon, men ved å bygge tillit og 

relasjoner, bygger du også legitim makt som er en forutsetning for å kunne lede prosesser der 

man noen ganger må «kreve» at de ansatte skal delta. Dette funnet er ikke overraskende på 

bakgrunn av tidligere forskning, som minner oss på at å bygge relasjonell tillit, er en av de 
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viktigste strategiene en leder kan bruke i sitt arbeid. Dette underbygger hvorfor å bygge 

tillitsrelasjoner er en av de tre lederferdighetene til Robinson (2014).  

En strategi som er framtredende hos de fleste rektorene, er å delegere ansvar. Rektorene har 

en klar oppfatning av å delegere ansvar, slik at flere kan ta medansvar for å lede 

utviklingsarbeid og prosesser på skolen. Delegering av ansvar blir også benyttet for å knytte 

til seg personer som kan utfylle rektor selv når det gjelder fag og kompetanse. Rektorene har 

også pedagogiske utviklingsteam, eller trinnledere som de har faste møter med, og som er 

med og planlegger utviklingsarbeid. De knytter også til seg flere personer som er ansvarlige i 

ledelsen av KFM. Forskning viser at når det gjelder å forbedre elevenes læringsresultater, er 

kollektiv ledelse eller distribuert ledelse et suksesskriterium (Hallinger og Heck,1999; 

Leightwood og Riehl, 2003; Harris, 2004). Det kan derfor synes som at å delegere ansvar eller 

å distribuere ledelse i betydning kollektiv ledelse, er en strategi som er effektfull når det 

gjelder å lede utviklingsarbeid som skal ha påvirkning på elevenes læringsutbytte.  

Alle rektorene legger til rette for lærernes læring ved at de involverer seg i utviklingsarbeidet 

KFM, ved å sørge for å sette av tid og skape arenaer der arbeidet kan skje. De deltar selv i 

planleggingen, og er et bindeledd mellom skolen og det eksterne høyskolemiljøet som deltar. 

At rektor deltar i arbeidet selv, og bruker det de har av tilgjengelige ressurser for å 

tilrettelegge, er vesentlig. Rektors deltakelse er en avgjørende suksessfaktor for skolebasert 

kompetanseutviklingsarbeid (Postholm et al., 2013). I utviklingsarbeidet blir det benyttet 

ulike metoder som erfaringsdeling og refleksjon knyttet til egen praksis. Dette er metoder som 

assosieres med organisasjonslæring. Skoler som benytter slike metoder som assosieres med 

organisasjonslæring, vil i større grad nå målet om å forbedre praksis i klasserommet og 

videreutvikle skolen som organisasjon (Postholm et al.,2013). 

Rektorene har ulik oppfatning av hvordan de indirekte påvirker elevenes læring. Et sentralt 

funn er bruk av ulike metoder i tråd med Robinsons (2014) anbefalinger, om hvordan leder 

kan være med å sikre kvalitet på undervisningen slik at det påvirker elevenes læring. Å sørge 

for kvalitet på undervisningen gjøres ved å ha gode systemer for trinnsamtaler, skolevandring 

eller klasseromsobservasjoner etterfulgt av samtaler. I tillegg har de fleste rektorene systemer 

for å bruke de nasjonale kvalitetssystemene som nasjonale prøver og elevundersøkelsen i sitt 

arbeid, for å legge til rette for økt læring for elevene. 
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Alle rektorene har høy bevissthet når det handler om at all læring er avhengig av et godt og 

trygt læringsmiljø. Skolene har ulike systemer for å ivareta arbeidet, blant annet ved å ta i 

bruk ulike verktøy for å arbeide med skole og klassemiljø. De fleste rektorene trekker fram 

hjem - skole samarbeidet som vesentlig for at alle elever og foreldre skal oppleve tilhørighet 

til skolen, og da særlig knyttet til samarbeidet med minoritetsforeldre. I KFM ble 

utviklingsarbeidet derfor fokusert på hjem - skole samarbeidet. Ved å fokusere på dette 

gjennom å endre rutiner og praksiser, opplever skolene at det har effekt også på 

majoritetsforeldresamarbeidet. Forskning viser at å opparbeide tillit til foreldre i heterogene 

miljøer ofte krever at det tas noen aktive grep fra skoleledelsens side (Tchannen, Moran og 

Hoy, 2000 hos Robinson, 2014). Dette arbeidet i KFM viser at skolen tar noen aktive grep. I 

tillegg er det et aktivt grep fra rektors side, å bygge tillit til elevene og foreldrene ved å være 

mye ute om morgenen, nettopp for at det skal være lett å ta kontakt. 

6.2 Implikasjoner 

Avslutningsvis vil jeg gjøre rede for hvilke implikasjoner funn i min studie kan ha for 

skoleleders og skoleeiers praksis. Jeg trekker fram tre implikasjoner for skoleledelse. I veien 

videre fokuserer jeg på hvordan nye aktuelle utviklingsprosesser kan være gjenstand for 

videre forskning om ledelse av liknende skolebaserte utviklingsprosjekter. I tillegg løfter jeg 

fram et aktuelt område som kan være interessant å finne ut noe mere om, på bakgrunn av 

spørsmål jeg sitter igjen med etter studien. 

6.2.1 Implikasjoner for skoleledelse 

Funn i studien tyder på at tid var en kritisk faktor for de fleste av skolene. De skolene som 

opplevde de største utfordringene knyttet til tid når det gjaldt implementering, var skoler som 

var med det første året KFM ble igangsatt. Det oppleves noen ganger at statlig initierte 

utviklingsprosjekter har dårlig tid i oppstartsfaser, og det kan oppleves som en kritisk faktor 

for de skoler som deltar. Det er ofte økonomiske midler knyttet til disse prosjektene, og det 

kan synes som at budsjettår gjør at igangsettingen ikke får de vilkår som forskning viser er 

nødvendig for at skolene skal få brukt nok tid til å kartlegge nåværende og ønsket situasjon. Å 

ha tid til denne kartleggingen er vesentlig for at deltakerne skal får et eieforhold til 

utviklingsarbeidet. Målet med denne type skolebaserte kompetanseutviklingsarbeid, er å 

endre praksis innenfor det enkelte utviklingsområdet, men også å utvikle skolen som 
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organisasjon. Skolebasert kompetanseutvikling er en måte å arbeide med å øke 

organisasjonens kunnskap, men funn i studien setter et spørsmålstegn ved effekten av slike 

tiltak, der skolene ikke har hatt tid til å gjøre grunnarbeidet. En implikasjon kan derfor være at 

planleggingsfasen til utviklingsprosjekter må iverksettes i god tid før det skoleåret 

utviklingsarbeidet skal gjennomføres. Da kan det arbeides grundig med kartlegging av 

nåværende og ønsket situasjon, slik at det blir forankret hos personalet som skal arbeide med 

utviklingsarbeidet. 

En annen implikasjon kan knyttes til rektors kompetanse i ledelse av utviklingsarbeid. Å lede 

skolebaserte kompetanseutviklingsprosjekter, eller prosesser i organisasjonslæring der de 

ansatte sammen skal lære på bakgrunn av egen kunnskap, krever at den som skal lede dette 

arbeidet, settes i stand til å gjøre det. På spørsmål om hvordan rektorene la til rette for 

lærernes læring, ble det nevnt metoder som erfaringsdeling og refleksjon knyttet til egen 

praksis. Dette er metoder som assosieres med organisasjonslæring. Funn i data tyder på at 

rektorene har noe kunnskap om dette, men at de har behov for mer eksakt kunnskap om hva 

forskning sier om hvilke metoder og verktøy som gir god effekt. På bakgrunn av data der en 

rektor sier at hun ved et senere utviklingsarbeid har fått mere kunnskap om ulike metoder, må 

rektorer settes i stand til å lede disse prosessene på egen skole i større grad enn det jeg fant at 

de uttrykte i denne studien. I store skolebaserte kompetanseutviklingsarbeid som KFM er, tas 

det for gitt at rektorer har denne kunnskapen om hva som har effekt på læreres og elevers 

læring. Mine funn viser at dette er tilfelle i begrenset grad. En implikasjon kan være at det i 

store prosjekter er en egen opplæring for lederne, for å sette dem i stand til å lede disse 

prosessene. Det kan også være en implikasjon til skoleeier, om å sørge for etterutdanning av 

sine ledere, slik at lederne får denne kunnskapen, og kan modellere i sin egen praksis på 

skolene de leder.    

En tredje implikasjon er den kraft det kan ligge i å distribuere ledelse i betydningen kollektiv 

ledelse, ved å involvere lærere i å ta medansvar når det gjelder å lede utviklingsprosesser og 

andre spesifikke ansvarsområder på skolen. De fleste av skolene i min studie praktiserte en 

form for distribuert ledelse. Å lede en skole i dag er komplekst arbeid, og det er mange 

ansvarsområder knyttet til oppdraget som rektor. Foruten å avlaste rektor  når det gjelder alle 

de ulike ansvarsområdene, kan delt ledelse innebære at flere lærere blir engasjert og 

ansvarliggjort. Det er mange skoleslag og mange størrelser på skoler. Men for skolen som 

organisasjon, er delegering av ansvar en strategi for å involvere og ansvarliggjøre de ansatte. 
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Dette kan gjøres på mange ulike måter, og behovet for delegering og kollektiv ledelse er ulikt 

med tanke på størrelse på skoler. På mindre skoler kan det å knytte til seg f.eks. en plangruppe 

være en form for delt ledelse som kan være med å gi rektor en styrke og større legitimitet i 

arbeidet sitt. Ved å involvere lærerne i dette arbeidet, får lærerne et annet innblikk i de 

oppgaver og det ansvar som ledelse av en organisasjon innebærer. De blir innlemmet i å tenke 

systemisk, (Senge, 1991), noe som innebærer at de ser helheten og sammenhengen i egen 

organisasjon og den situasjonen som organisasjonen befinner seg i (Jacobsen og Thorsvik, 

2013). Distribuert ledelse blir da en form for kollektivt lederskap der lærere også utvikler sin 

profesjonalitet gjennom samarbeid. I følge Harris (2004) vil denne form for ledelse føre til at 

skolen utvikler seg, og at det vil maksimere elevenes læringsutbytte.  

6.2.2 Veien videre 

I april 2016 kom svaret på NOU (2015:8), «Fremtidens skole» i Meld. St. 28 (2015 – 2016) 

«Fag-fordypning-forståelse, En fornyelse av kunnskapsløftet». Nye endringer i læreplanene 

for skolen er i gang, og nye prosesser skal ledes på den enkelte skole. Prosesser på skolene 

skal ledes slik at implementering av læreplanen kan omsettes til god undervisning som gir økt 

kunnskap for elevene. Ledelsen i skolen skal legge til rette og støtte opp om lærernes 

profesjonelle arbeid når det gjelder hvordan de leder læringsarbeidet i klasserommet. 

Elevenes mestring og læring er skolens mål, og må være i sentrum for all virksomhet i skolen. 

I dette arbeidet er relasjonsarbeid i alle ledd sentralt. Skoleledelsen har et omfattende ansvar 

der tiden skal disponeres mellom faglig og pedagogisk støtte, men også når det gjelder tilsyn 

og kontroll. Det påpekes også i denne meldingen at det er skoleledelsen og skoleeiers ansvar å 

støtte skolens pedagogiske arbeid, og at arbeidet med å iverksette de nye læreplanene skal 

foregå gjennom skolebaserte utviklingsprosesser som bidrar til kompetanseutvikling og 

forbedring av opplæringen for elevene (Meld. St. 28, 2015 – 2016). 

Med bakgrunn i mine funn og tidligere forskning på ledelse av skolebaserte 

kompetanseutviklingsarbeid, vil det fortsatt være nye liknede prosesser å forske på når det 

gjelder hvordan rektorer leder prosessene slik at det fører til bedre utbytte av opplæringen for 

elevene. Hensikten med alt utviklingsarbeid er å bidra til et bedre læringsutbytte for elevene, 

og tidligere forskning (Robinson, 2014) sier noe om hvilke dimensjoner som har effekt på 

elevenes læringsutbytte. Det kan synes som at læringsledelse er den type ledelse som viser 

seg å ha effekt i ledelse av skolebasert kompetanseutvikling (Postholm et al., 2013), og 

føringene i styringsdokumentene er tydelige på forventningene til skoleleder om å lede disse 
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prosessene på egen skole. I dette arbeidet vil det være et stort potensiale for videre forskning, 

blant annet på hvordan ledelse av implementering av nye læreplaner kan føre til forbedring av 

opplæringen for elevene. 

 Et annet aktuelt område å forske videre på, er knyttet til bruk av data i kvalitetsforbedring. I 

min studie fikk jeg data på at skolene brukte de nasjonale kvalitetssystemene som blant annet 

nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Rektorene snakket om at de brukte resultatene i 

drøfting med lærerne i arbeidet med endring av praksis på skolen, eller når det gjaldt elevenes 

utvikling. Det mine data ikke sier noe om, er hvordan rektorene arbeider i sitt personale for å 

velge ut hvilke kartlegginger som skal brukes, og hvilken kapasitet lærerne og rektorene har 

når det gjelder å tolke data. Under Robinsons (2014) ledelsesdimensjon «å forsikre seg om 

kvaliteten på undervisningen», er et av områdene å utvikle en kultur preget av evidensbaserte 

undersøkelser og forbedring. Hun hevder at et stort hinder når det gjelder bruken av data, er 

kapasiteten til å tolke dem. Ut i fra data fra studien, ser jeg at dette kunne være interessant å 

forske videre på.  
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1 Intervjuguide 

1. Fortell meg litt om deg selv. 

a) Navn, alder og hvor lenge har du vært rektor 

b) Hvor lenge på denne skolen? 

c) Hvilken utdanning har du? 

2. Fortell meg litt om skolen din. 

a) Hvor mange elever er det? 

b) Hvor mange ansatte? 

c) Hvem er dine nærmeste samarbeidspartnere? 

d) Hvordan organiserer/deler dere arbeidet dere imellom? 

3. Fortell meg litt om arbeidsdagen din.  

a) Hva bruker du tid på? eksempler 

4. Hva er tema for utviklingsarbeidet deres i Kompetanse for mangfold (KFM)? 

a) Hvorfor har dere valgt dette temaet? 

5. Fortell meg hva du som rektor generelt legger vekt på når du skal organisere et 

utviklingsarbeid på egen skole. 

a) Kan du gi meg et/noen eksempel  

6. Nå har jeg noen spørsmål som handler om hvordan utviklingsarbeidet KFM ble 

igangsatt og organisert på skolen din.  

a) Hvem deltok i beslutningen om å delta i satsningen? 

b) Hvordan kom dere fram til hva dere skulle jobbe med? Gi meg eksempler på hva dere 

gjorde og hvordan dere jobbet for å komme fram til det. 

c) Hvem deltar? 

d) Hvorfor har du valgt at de skal delta/hvorfor ikke? 

e) Hva gjør du med de som ikke ønsker å involvere seg? Hva gjør du? 

f) Hvem bestemte til slutt? 

g) Hvordan jobbe dere i personalet med å sette i gang prosjektet?  Hva gjorde dere? (mål 

og forventninger) 

h) Hvem leder prosjektet? 
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i) Kan du gi meg eksempler på hvordan prosjektgruppa har arbeidet gjennom året for å 

drive prosjektet.  (koordinering og evaluering) 

j) Hvem deltok på fagdagene? Hvorfor dem? 

7. Fortell meg litt om erfaringene med gjennomføringen det første året. 

a) Hva har fungert bra? 

b) Hva har fungert dårlig? 

c) Hvilke hindringer/utfordringer opplevde du under utviklingsarbeidet? 

d) Har det vært noen konflikter? Gi meg et eksempel. 

8. Hvor godt kjenner du dine ansatte? Kjenner du lærerne dine bare gjennom 

arbeid eller tilbringer du tid sammen med dem utenfor arbeid også. 

a) Kan du gi meg eksempler på hva dere gjør. 

b) Hvorfor bruker du tid på det? 

9. Hvordan har dere videreført KFM utover det første året med støtte fra 

høgskolemiljøet 

a) Eksempler på hva som jobbes med videre. 

b) Hvem har ansvar for å holde tak i videreføringen? 

10. Hva har din rolle som rektor vært i utviklingsarbeidet, og hvorfor har du valgt 

denne rollen? 

11. Tenker du at din egen kompetanse som leder har betydning for de valg du har 

gjort når du planla organiseringen og gjennomføringen av KFM? Kan du gi meg 

eksempler på hvordan? 

12. Hvordan har du opplevd høgskolemiljøets deltakelse i KFM? Kan du gi meg et 

eksempel. 

13. Hvordan opplever du at du har fått opplæring og støtte til å drive KFM?  

Har skoleeier vært involvert i satsningen, og hvordan?  Kan du gi eksempler 

14. Hva hadde du hatt behov for av støtte, eller er det noe i tillegg du tenker kunne 

vært en god støtte for rektorer i dette arbeidet?  Gi eksempler. 

15.  Hva tenker du ligger i begrepet at «lærere lærer». 

Gi eksempel 

16. Nå vil jeg spørre litt om hvordan du som rektor la/legger til rette for at lærerne 

skal lære noe nytt og utvikle seg i satsningen KFM. 

a) Når skjer det? 

b) På hvilken måte? 

c) Hvilke arenaer? 
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d) Hvilke metoder bruker du?  

e) Hvem bestemmer hva som skal skje? 

17. Kan du gi meg eksempler på hvordan du som rektor har vært med i KFM å 

fremme og legge til rette for at lærerne skal lære. Hva har du gjort? 

18. Gi meg et eksempel på hvordan du som rektor jobber for å bidra til at elevene 

lærer mere, f.eks i forhold til nasjonale prøver eller et spesielt fag eller område. 

19. Gi meg et eksempel på hvordan du har bidratt til at elevene lærer mere som et 

resultat av det arbeidet dere gjør under KFM? 

20. Hvordan tenker du at det er sammenheng mellom din ledelse som rektor og 

elevenes læring? Eksempler.  

21. Hvilke tegn til endring av praksis i klasserommet og mellom kollegaer ser du som 

et resultat av KFM? 

22. Kompetanse for mangfold er et «skolebasert kompetanseutviklingsprosjekt». Hva 

forstår du med begrepet Skolebasert kompetanseutvikling? 

23. Hva er de tre viktigste erfaringene du har gjort deg som du tenker er vesentlig i 

forhold til å lykkes i et utviklingsarbeid? 

24. Er det noe vi ikke har berørt i samtalen som du tenker er vesentlig eller relevant i 

forhold til temaet som du vil legge til? 
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Vedlegg 2  Informasjonsskriv til informantene 

          Jaren, XXXX 

Forespørsel om å delta i et forskningsintervju i forbindelse med en masteroppgave 

Mitt navn er Inger Raastad Jåvold, og jeg studerer Utdanningsledelse ved ILS, Institutt for 

lærerutdanning og skoleledelse ved Universitet i Oslo. Jeg er i gang med å skulle skrive min 

masteroppgave, og tittelen på min studie er: 

«Kompetanse for mangfold» - en casestudie av hvordan rektorer leder den skolebaserte 

kompetanseutviklingen på egen skole» 

Jeg arbeider selv som rektor i Gran kommune, og min skole er dette året med i 

kompetansehevingen «Kompetanse for mangfold». Det er noe av bakgrunnen for at jeg har 

fattet interesse for å undersøke ledelse av denne satsningen på skoler. 

I min studie ønsker jeg å fokusere på hvordan rektorer leder denne skolebaserte 

kompetanseutviklingen på egen skole slik at det fører til læring for lærerne og elevene. 

Studiet mitt har et åpenbart ledelsesaspekt, og det kan være av nytte for Fylkesmannen, som 

står som statens ansvarlige i denne satsningen, skoleleiere og andre skoleledere, i forhold til 

hva som kan være viktige faktorer i forhold til å lede et skolebasert 

kompetanseutviklingsprosjekt. 

De som ønskes som informanter bør ha gjennomført det første året i satsningen, og det er 

derfor naturlig for meg å se til fylker og kommuner som ikke ligger langt geografisk fra mitt 

eget utgangspunkt. Jeg har derfor vært i kontakt med Fylkesmannen i XXX og Høgskolen i 

XXX, for å få informasjon om hvilke kommuner og skoler som deltok skoleåret 2014 – 2015. 

På bakgrunn av denne informasjonen, har jeg tatt kontakt med deg som rektor med spørsmål 

om å delta som informant i min masterstudie. 

Jeg er interessert i å høre den enkelte rektors opplevelse av hvordan han/hun leder denne 

satsningen. Jeg vil presisere at det er ingen fasitsvar, og jeg er interessert i å høre din 

opplevelse og din «stemme». 

 Innhenting av data skal skje ved personlig intervju, og problemstillingen i min studie er 

«Hvilke strategier bruker rektor når han/hun leder den skolebaserte kompetanseutviklingen 

Kompetanse for mangfold.  Intervjuet foregår ved at jeg kommer til skolen og gjennomfører et 

personlig intervju. Intervjuet tar ca 1 time. Intervjuet tas opp som lydopptak.  

 

Undersøkelsen er frivillig, og du kan trekke deg når som helst uten begrunnelse. 

Opplysningene behandles konfidensielt, og data anonymiseres. Prosjektet er meldt til 

Personvernombudet for forskning; Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste. (NSD) 
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Masterprosjektet skal etter planen avsluttes desember 2016, og alle personopplysninger og 

lydopptak slettes etter levert og godkjent masteroppgave.  

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Inger Raastad Jåvold, 

tlf: 99641138, e-post: inger.javold@gran.kommune.no.  

 

Min veileder i studiet og faglig ansvarlig for undersøkelsen, er førsteamanuensis Dijana 

Tiplic, tlf: 22854318 e-post: dijana.tiplic@ils.uio.no 

 

Med vennlig hilsen 

Inger Raastad Jåvold 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Kodingsprosessen 

Forskningsspørsmål Kategori Koder Teoretisk 

tilnærming 

 

   Deduktiv Induktiv 

Hvilke strategier velger 

rektor i utviklingsarbeid? 

Etablere mål, og 

forventninger 

Tid  X 

Mål/forankring X  

Tillitsvalgte X  

Visjon/verdier  X 

Legitimitet, tillit og 

relasjoner 

Tillit X  

Relasjoner X  

Hindringer/motstand  X 

Delegert ansvar Støtte for rektor  X 

Delt ansvar X  

Ledelsesorganisering X  

Hvordan kan rektor legge til 

rette for lærernes og 

elevenes læring? 

Rektors involvering Deltakelse i 

utviklingsarbeid 

X  

Eksternt fagmiljø X  

Metoder og organisering Organisering og 

tilrettelegging 

X  

Metoder og verktøy X  

 Sikre kvalitet på 

undervisningen 

Skolevandring  X 

Bruk av kartlegging X  

Systemer for 

evaluering 

 X 

Trygt læringsmiljø Hjem-skole  X 

Arbeid med 

læringsmiljø 

X  
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Vedlegg 4 Godkjenning fra NSD 

 


