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Sammendrag 

I denne masteroppgaven prøver jeg å finne ut av hva leder kan gjøre for å påvirke og fremme 

læreres OCB (Organizational Citizenship Behavior)i voksenopplæringer. Gjennom fire 

forskningsspørsmål har jeg forsøkt å gå i dybden på hva, hvordan og hvorfor leder påvirker 

lærernes OCB. OCB er handlinger hvor lærerne yter ekstra uten å få noe igjen for det i form 

av formelle belønningssystemer. OCB kan være rettet mot individuelle personer, som elever 

og kollegaer og det kan være rettet mot skolen som organisasjon. Målet med oppgaven har 

vært å gi noen svar til hva ledere ved norskopplæringer kan gjøre for å få inspirerte og 

motiverte lærere som ønsker å være med og gjøre skolen til en suksessrik skole i forhold til 

arbeidsmiljø og læringsutbytte for elevene. Og fordi jeg tror OCB er en viktig faktor for å 

oppnå dette, er det dette begrepet jeg har ønsket å ha fokus på. 

For å få frem nyansene og dybden i problemstillingen min, har jeg valgt å bruke en kvalitativ 

design med semi-strukturert intervju som metode. Jeg har intervjuet fire kvinnelige lærere ved 

to ulike skoler. Skolene er ulike organisatorisk og i størrelse. På denne måten har jeg forsøkt å 

få fram noe av diversiteten i voksenopplæringer. Kvinnene er av ulik alder, de bruker ulike 

pedagogiske metoder og en av dem er opprinnelig fra en annen kultur enn norsk.  

Teoriperspektivet mitt er bygget opp rundt mye av det tidligere forskning har vist påvirker 

OCB. Tidligere forskning viser at hva som fremmer og påvirker OCB er kulturelt betinget og 

derfor er det viktig å se hvordan OCB utspiller seg i Norge i en voksenopplæringskontekst. 

Jeg har bygd opp mye av forskningen min rundt Elstad, Christophersen og Turmo sin 

forskning på begrepet fra 2010-2011, og har dermed også brukt mye av det samme 

teorigrunnlaget som de brukte for sin forskning. Mine funn er påvirket av det teoretiske 

rammeverket jeg har valgt, og det er mulig at resultatene i dette prosjektet hadde vært 

annerledes med et annet teoretisk rammeverk, samtidig er noe av teorien valgt ut fra hva 

informantene har sagt, da det var behov for mer utdyping av visse emner. 

De empiriske funnene i prosjektet viser at alle informantene utviste OCB rettet mot elever de 

underviste og kollegaer de jobbet sammen med uansett relasjon til leder. Gjennom mitt 

prosjekt kan det se ut som om leder har større innvirkning på OCB-O (rettet mot 

organisasjonen) enn OCB-I (OCB rettet mot individer). Jeg hadde på forhånd forventet at 

lærerne ville ha større behov for en tydelig leder nå enn da Elstad et al foretok sin forskning 

på voksenopplæringer i 2010, da det har blitt strengere krav og mer accountability for 
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norskopplæringer. Mine informanter avkrefter dette, og det er fortsatt relasjonell tillit og 

sosial utveksling som er viktigst for å påvirke og fremme OCB. Det kan synes som at det som 

påvirker lærerne mest er at leder stoler på dem og tror at de kan.  
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Forord 

I mitt andre studieår på denne masteren skrev jeg om kvalitetssikring av utviklingsarbeid i 

videregående skole. Veilederen min på denne oppgaven var Eyvind Elstad og han sendte meg 

en artikkel han mente kunne være av interesse for oppgaven min. Denne artikkelen var starten 

på hele dette prosjektet: Social Exchange as an Explanation for OCB among teachers (Elstad 

et al, 2010). Artikkelen var en øyeåpner for meg i forhold til at det finnes et begrep for 

motivasjon og det å yte ekstra. Som leder ønsker jeg at jeg skal påvirke de jeg jobber med slik 

at de blir enda mer motivert og at de «brenner» for jobben sin. 

Denne oppgaven hadde altså sin spede begynnelse i 2014 og markerer slutten på mine fire år 

på masterprogrammet ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. 

Det har vært noen spennende, hektiske, interessante, lærerike og av og til frustrerende år der 

jeg har fått utvikle meg som både person og som leder. 

Da jeg begynte på masterstudiet i 2013 fikk jeg ei flott og flink dame som studiepartner. 

Tusen takk til Nina Fjellet for gode samtaler, samarbeid og motiverende ord gjennom fire år. 

Jeg vil også rette en stor takk til kollegaer ved Kvalifiseringssenteret, verdens beste 

arbeidssted, for frihet til avspasering, tålmodige og lyttende ører og for at dere bare er så 

gode! Informantene mine fortjener også en takk for at de ville stille opp og bruke av sin fritid, 

slik at jeg kunne få data til oppgaven. 

Tusen, tusen takk til Eyvind Elstad for all god, klok og tålmodig veiledning. Det har vært 

trygt og veldig lærerikt å ha deg som veileder og du har ledet meg på god vei gjennom hele 

prosessen. Takk også for at du har vært villig til å ta møtene sent på fredagene – da du helt 

sikkert helst ville ha vært på vei hjem i stedet for å prate med enda en masterstudent. (Og takk 

for alle rettelsene på kommafeilene mine!) 

Foreldrene mine fortjener også en stor takk for all barnevakt gjennom fire år og henting og 

kjøring på jentene mine. Jeg hadde ikke klart disse årene uten deres gode hjelp. Takk til min 

gode venninne, Reidun, med familie som alltid har stilt seng til rådighet – det har blitt noen 

lange, koselige samtaler når jeg har kommet inn på samling! 

Og aller mest, kjære Ariana og Arielle, det er dere to som har betalt den største prisen for at 

jeg har fått ta en master. Det har vært noen hektiske år, og dere har ofte fått kjenne på kroppen 
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at jeg har måtte fokusere på og prioritere studiene mine. Nå er det snart over, og vi kan gjøre 

flere ting sammen igjen. Dere er de beste og den største motivasjonskilden min for å gjøre en 

god jobb med oppgaven. Tusen takk, kjøre jentene mine. 

 

Tone Øslebø Hultmann 

Søgne, 2016 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

Elever er prisgitte sine lærere. La meg trekke dere med til da jeg selv var elev på barneskolen. 

Mine lærere var like forskjellige som lærere og mennesker flest. Jeg husker spesielt godt to 

lærere. De har brent seg fast i minnet mitt og jeg kan enkelt se for meg hvordan de underviste 

og hvordan de oppførte seg. Den ene læreren var jeg redd for. Det var engelsklæreren min. 

Hun var fryktelig streng og ville ha ting på sin måte. Jeg var en flink elev i de fleste fag, men i 

engelsk gjorde jeg det dårlig. Jeg klarte ikke gloseprøvene, jeg klarte ikke lære faget. Denne 

læreren gav meg slik frykt, at det påvirket læringen min. Som ung elev var jeg sårbar og det 

påvirket hvordan jeg oppfattet henne. Den andre læreren var matematikklæreren. Vi visste 

alle at han brydde seg om oss, virkelig brydde seg. Han brydde seg om at vi hadde det bra og 

at vi lærte faget vårt. Han lo og tøyset med oss og han passet på at vi følte oss trygge. Som 

elev i hans klasse opplevde jeg meg sett og hørt, jeg opplevde at han strakk seg langt for at jeg 

skulle trives og for at jeg skulle lære matematikk. Jeg fikk da også gode karakterer i i hans 

fag. Noen lærere skiller seg ut som lærere vi hadde dårlig erfaring med og noen av lærerne 

husker vi fordi de var interessert i oss som elever, de så oss som individuelle elever, de 

brydde seg om oss – både som personer og om læringen vår, de klarte å motivere oss til å ville 

lære. Elever i skoler rundt om i Norge kjenner daglig på kroppen det Hattie sier: «What 

teachers DO matters» (Hattie, 2013, s 22). Annen forskning fra Finland viser at lærere som 

yter ekstra og går utover akkurat det som er forventet av dem, er nyttig for elevenes læring 

(Välijärvi et al, 2003). Vi som har vært elever vet at dette stemmer og skoleeiere og 

skoleledere bør ønske seg lærere av den typen som motiverer elevene, lærere som går utover 

arbeidsinstruksene, som gir av seg selv, som yter ekstra. Den gode opplæringen betinger at 

lærere går den ekstra mila, yter mer enn hva en minimums innsats krever. 

Voksenopplæringer er et relativt nytt skoleslag i Norge. Men elevene ved disse skolene er 

også sårbare, akkurat som jeg var da jeg var liten. De har flyktet til Norge, mange av dem har 

aldri reist noe sted før. De snakker ikke språket og forstår verken kulturen eller systemene. 

Mange av dem har aldri gått på skole før. I tillegg til å ha sårbare elever har 

voksenopplæringer gjennomgått flere endringer de siste årene. Det er kommet flere strengere 
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krav til hva elevene skal kunne og de skal nå testes før de er ferdige ved skolen. Flyktninger 

som kommer til Norge må også ha et visst antall norsktimer for å få opphold i landet. 

1.2 Problemstilling  

Organizational Citizenship Behavior er et begrep som beskriver atferd hos ansatte som 

strekker seg lenger, som yter ekstra. Man kan oversette dette med «organisasjonell 

medborgeratferd», men dette lyder så unorsk at jeg heretter velger å bruke OCB. Uttrykket ble 

introdusert av Organ, Podsakoff og MacKenzie i 2006. Elstad, Christophersen og Turmo har 

forsket på dette begrepet i forhold til lærere i Norge (Elstad et al, 2010, 2011). Når jeg nå 

skulle lage en studie på masternivå innen utdanningsledelse, synes jeg det var interessant å 

finne ut av hva leder kan gjøre for å fremme OCB hos lærerne. Hvilke metoder skal leder 

bruke? Hvilke type ledere fremmer mest OCB hos lærerne? Hva kan ledere gjøre for å 

motivere lærerne til å yte det beste de kan overfor sine kollegaer og sine elever? 

En masteroppgave er ikke et stort forskningsprosjekt, og det er derfor lagt inn noen 

begrensninger som skal sikre at prosjektet får en passe størrelse. Jeg valgte å se på 

voksenopplæringer som skoleinstitusjon, mye på grunn av egen interesse og noe på grunn av 

endringene som har skjedd her de siste årene. Noen av disse endringene har skjedd etter at 

Elstad, Christophersen og Turmo gjorde sine studier ved skoleslaget i 2010. Jeg synes også 

det er spennende med det kulturelle aspektet ved OCB – er det forskjell på norske og 

utenlandske lærere for hva som fremmer deres OCB? 

Min problemstilling for denne oppgaven er derfor blitt: 

Hva mener lærere ved voksenopplæringer at leder kan gjøre for å fremme deres OCB? 

Fokuset her ligger på hva lærerne selv mener at leder kan gjøre. Dette aspektet ved oppgaven 

har jeg holdt på hele tiden. Det er lærerne selv som vet hva som påvirker deres motivasjon, 

deres OCB. Ledelse og leder i denne oppgaven er definert som den som formelt er ansatt som 

leder, altså rektor eller avdelingsleder. Hensikten og målet med oppgaven har vært å gi noen 

svar til hva ledere ved norskopplæringer kan gjøre for å få inspirerte og motiverte lærere som 

ønsker å være med og gjøre skolen til en suksessrik skole i forhold til blant annet arbeidsmiljø 

og læringsutbytte for elevene. 
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Jeg har intervjuet fire lærere. Informantene mine kommer fra to ulike skoler og det er da to 

informanter fra hver av disse. Den ene skolen har nesten dobbelt så mange elever som den 

andre. Én av lærerne kommer fra en annen kultur. Det er derfor spennende å se om 

skolestørrelse har betydning for læreres OCB i mitt materiale. Den flerkulturelle informanten 

fremhever forhåpentligvis det som særpreger OCB i Norge, hvis det er noen forskjeller. Alle 

lærerne underviser minoritetsspråklige i norsk. 

1.3 Forskningsspørsmål 

OCB kan bli påvirket av en mengde ting, jeg måtte derfor plukke ut noen områder jeg ønsket 

å se nærmere på. Forskningsspørsmålene mine har blitt påvirket av dette. 

Jeg har delt inn forskningsspørsmålene i fem hovedspørsmål. Disse spørsmålene mener jeg 

dekker mye av det jeg ønsker å finne ut og forskjellige aspekter ved hva som fremmer OCB. 

Det første spørsmålet er for å bli kjent med informanten og kartlegge hva og hvordan 

informanten utfører OCB. 

1. For hvem og hvordan utviser lærerne OCB på skolen, mot leder, kollegaer og elever? 

2. Hvordan påvirker tydelig lederskap OCB ved norskopplæringer? 

3. Hvordan kommer sosial utveksling til uttrykk mellom leder og ansatte? 

4. Hvordan kommer relasjonell tillit til uttrykk mellom ansatte og leder? 

5. Hvordan er leder med på å fremme sosiale relasjoner/ nivå av mellommenneskelig 

tillit både mellom leder/ansatte og mellom de ansatte? 

Begrepene jeg her bruker vil bli beskrevet mer i kapittel 3, der disse forskningsspørsmålene 

også deduseres ut av teorigjennomgangen. 

1.4 Hva er Organizational Citizenship Behavior?  

Organ, Podsakoff og MacKenzie (2006) beskriver OCB i deres bok Organizational 

Citizenship Behavior: its Nature, Antecedents, and Consequences. De sier: Individual 

behavior that is discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal reward 

system, and in the aggregate promotes the efficient and effective functioning of the 
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organization (Organ et al, 2006, s 3). På norsk betyr dette at OCB er individuell oppførsel 

etter eget initiativ; ikke direkte eller eksplisitt anerkjent av det formelle belønningssystemet, 

og som samlet fremmer det effektive og virkningsfulle virket til organisasjonen. Vi ser her at 

handlingene skal være frivillige, handlingene belønnes ikke – det kan være de ikke oppdages 

av leder eller kollegaer en gang, handlingene er spontane, og de tjener på en eller annen måte 

organisasjonen. På en skole kan lærerne da handle i henhold til OCB både mot elevene, mot 

kollegaene, mot leder og mot skolen som organisasjon. Når de spontane 

handlingene/oppførselen er rettet mot elevene, vil elevene få en mer direkte gevinst av 

handlingene. Når OCB handlingene er mer rettet mot kollegaene/ leder eller andre i 

organisasjonen, vil hele organisasjonen kanskje få en gevinst av disse handlingene. Det vil 

igjen tjene elevene at lærere har en stor grad av OCB mot sine kollegaer. Podsakoff et al. 

(2009) viser i sin artikkel til Williams og Andersons (1991) inndeling av OCB til OCB-I og 

OCB-O. OCB-I er rettet mot at individer skal tjene på handlingene. OCB-O tjener 

organisasjonen på. Noen forskere kaller også dette for altruistisk OCB og organisatorisk OCB 

(Cohen, 2006). I skolen kan OCB utarte seg på forskjellig vis. Noen av handlingene som er 

anerkjent som OCB-handlinger er: Støttende oppførsel mot elever og kollegaer, initiere 

forandringer i undervisningen, sterk orientering mot organisasjonen, sterk lojalitet til 

lærerrollen (Oplatka, 2006). I kapittel 2 kommer jeg tilbake til hvorfor OCB er viktig ved 

norskopplæringer og hva elevene her kan tjene på at lærerne viser slik oppførsel, og OCB vil 

bli videre presentert i kapittel 3.2, der jeg ser på tidligere forskning gjort på OCB i 

skolesammenheng og i forhold til leder og kulturforskjeller. 

1.5 Oversikt over oppgaven 

Oppgaven er delt inn i sju kapitler. Jeg vil her gi en kort oversikt over kapitlene.  

I kapittel 1, Innledning, presenterer jeg bakgrunn for oppgaven, problemstillingen, 

forskningsspørsmålene og forklarer begrepet OCB og hvorfor det er viktig at lærere har OCB. 

Til slutt presenteres en oversikt over oppbygningen av oppgaven. 

Kapittel 2, Presentasjon av skoletype og hvorfor OCB er viktig her, handler om skoleslaget 

voksenopplæringer/norskopplæring. Jeg vil gi en historisk oversikt over norskopplæring i 

Norge de siste 40 årene. Deretter vil jeg beskrive hva som er særegent med skoletypen. Dette 

vil jeg gjøre for å prøve å forklare hvordan norskopplæringer for voksne skiller seg fra andre 
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skoletyper. Jeg vil også beskrive kort hvorfor det er viktig at lærerne handler i henhold til 

OCB ved denne skoletypen. Dette kapittelet vil forhåpentligvis gi en større forståelse for 

funnene fra intervjuene og gi noen forklaringer på hva som fremmer OCB hos lærerne som 

jobber ved norskopplæring. 

I kapittel 3, Tidligere forskning og teori, ser jeg på forskning som er gjort om OCB. Jeg har 

sett på tre emner innen tidligere forskning: forskning gjort i Norge, kulturforskjeller innen hva 

som fremmer OCB og leder og påvirkning av OCB. Videre vil jeg legge frem det teoretiske 

rammeverket for oppgaven. Her drøfter jeg de teoretiske perspektivene under disse emnene: 

1. Skolen som organisasjon, som handler om hvordan skolen er en organisasjon som løst 

koplede system og hvordan skolen dreier mer og mer mot målstyring. 2. Jeg vil så presentere 

og diskutere gjennom teori hva tydelig leder er. 3. Sosial utvekslingsteori blir videre 

presentert. 4. Dette etterfølges av et avsnitt om relasjonell tillit. 5. Sist i presentasjonen av 

teorien vil jeg presentere teori om skolekultur og læreres behov for samarbeid. Kapittelet 

avsluttes med en syntese over teorien.   

Kapittel 4, Metode, handler om metode og empiri. Her vil jeg gi en redegjørelse for 

forskningsdesign, utvalg av skoler og intervjuobjekter, og beskrivelse av intervjuprosessen.  

I kapittel 5, Analyse og resultater, presenterer jeg analyse og drøfting av intervjuene jeg har 

gjort. Jeg skal her forsøke å svare på forskningsspørsmålene mine gjennom utsagn fra 

intervjuobjektene.  

I Kapittel 6, Drøfting, drøfter jeg resultatene fra kapittel 5 opp mot det teoretiske 

rammeverket fra kapittel 3.  

I Kapittel 7, Oppsummering og implementering, runder jeg av oppgaven. Her presenterer jeg 

svarene på forskningsspørsmålene mine og deler noen tanker om hva jeg mener det bør 

forskes videre på. 
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2 Voksenopplæring som skoletype og 

viktigheten av OCB hos lærerne i 

voksenopplæringen 

2.1 Historisk overblikk og beskrivelse av 

norskopplæringer 

Norskopplæringen i Norge har ikke en veldig lang tradisjon. Da de første innvandrerne fra 

ikke-vestlige land kom på 70-tallet, ble det også behov for å styrke norskopplæringen for 

denne gruppen. Språkopplæringen i Norge har gjennomgått tre stadier. Fra 1975-1991 var det 

en timebasert opplæring. Fra starten av fikk innvandrerne 240 timer med norsk. Etter hvert 

fikk flyktninger og asylsøkere 500 timer. I 1994 ble det innført 500 timer for alle innvandrere. 

Først i 1991 innføres Rammeplan i norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige 

voksne (IMDi, 2011). I 1998 ser vi andre stadium til norskopplæringen. Opplæringen blir nå 

nivåbasert. Innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn følger løp B og får 3000 timer 

opplæring. Innvandrere med tilsvarende norsk grunnskole blir satt i løp A og får 850 timer. 

Hensikten med dette var at alle innvandrere skulle kunne oppnå et nivå i norsk som gjorde 

dem i stand til å bestå Språkprøven i norsk for voksne innvandrere (IMDi, 2011). (Det gratis 

tilbudet for asylsøkere ble foreslått fjernet i statsbudsjettet for 2003.) 

I 2005 kommer tredje stadium i utviklingen av norskopplæring i Norge. Ordningen er nå 

basert på rett og plikt til norskopplæring med samfunnskunnskap. Denne ordningen gjelder 

fremdeles. Dette er nå juridisk nedfelt i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 

nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven). Fra 2005 til 2011 måtte innvandrerne 

dokumentere gjennomført 300 timer opplæring eller de måtte dokumentere norsk på et visst 

nivå for å kunne for permanent opphold eller statsborgerskap i Norge. 1.1.2012 blir dette 

utvidet til 600 timer (IMDi, 2011). Dette betyr at det er nok at innvandrerne kan dokumentere 

at de har gjennomført 300/600 timer, de må ikke dokumentere hva de kan. Introduksjonsloven 

sier at den som skal undervise som hovedregel skal ha faglig og pedagogisk kompetanse 

(Introduksjonsloven).   

Personer mellom 16 og 55 år har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

dersom de har fått opphold (Introduksjonsloven § 17). Rett til opplæring betyr at de har rett på 
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gratis opplæring etter læreplan bestemt av VOX. Man må bruke denne retten innen tre år. 

Plikt betyr at for å få innvilget permanent opphold eller statsborgerskap må opplæringen være 

gjennomført. Dette endrer seg pr. 1. januar 2017 da utlendinger må beherske et minimum av 

norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk for å få statsborgerskap 

(UDI.no). Det kommer altså sterkere krav til skolene om at elevene deres nå må bestå 

prøvene. Fordi man ikke kan søke om statsborgerskap i Norge før etter sju års botid, gjelder 

dette elever som allerede går på norskopplæring. Resultatene på norskprøvene elevene tar, 

ligger ute offentlig på Vox sine sider, www.vox.no. Resultatene er fordelt etter kommune og 

fylke, men i mange kommuner er det bare én norskopplæring, så da vet man hvilken skole 

som får hvilke resultater. Skolene får da et større press på seg til å oppnå gode resultater av 

elevene. Man kan se dette i lys av accountabilitytenkningen og målinger av svak 

gjennomstrømning. Det er altså en betydelig endring i styringssystemet. Prøveresultatene ble 

første gang publisert våren 2014.  

16. september 2005 kom den første læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere. Flere undersøkelser gjort av blant annet IMDi og Utdanningsforbundet viser at 

det var store variasjoner i norskopplæringstilbudet i Norge også etter at læreplanen kom i 

2005. I 2008 får Østbergutvalget i oppgave å foreta en helhetlig gjennomgang av 

opplæringstilbudet for minoritetsspråklige på alle nivåer fra barnehage til høgskole. Deres 

utredning NOU 2010: 7, Mangfold og mestring påpeker i kapittel 12 at: «opplæringstilbudet 

for voksne minoritetsspråklige generelt fremstår som fragmentert og fordelt på for mange 

aktører, fra overordnet statlig nivå og ned til førstelinjenivå. Dette fører blant annet til 

hindringer for at målet om rask overgang til utdanning og arbeid ikke kan nås.»  I 2011 gir 

IMDi ut en rapport, Godt no(rs)k – om språk og integrering, der realitetene om 

voksenopplæringenes norskopplæringstilbud blir presentert. Konklusjonen her er at 

norsktilbudet har for store variasjoner kommunene i mellom. Det finnes ingen nasjonale 

standarder som sier hvor mange timer deltakerne skal ha, og dette styres mye da av 

kommuneøkonomien. Det er også store variasjoner i hvor mange deltakere som fullfører 

opplæringen. I denne utredningen påpeker Mimi Bjerkestrand, leder for Utdanningsforbundet, 

at det er behov for «en sterkere nasjonal styring» (IMDi, 2011, s 6). Det er mange instanser 

som opplever at det er krise i norskopplæringstilbudet. Tiltakene som presenteres som løsning 

er obligatoriske norskprøver, innføring av statlig tilsyn, plikt til kommunal internkontroll og 

endringer i introduksjonsloven (NOU 2010: 7). Etter at det ble gjort endringer i 

Introduksjonsloven i 2011, kom det en revidert læreplan som tredde i kraft 1.9. 2012. De nye 
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endringene i læreplanen gjør det mulig å legge større vekt på lese- og skriveopplæringen og 

arbeidsrettet norsk. Dette skal skje etter deltakers og samfunnets behov (Læreplan i norsk og 

samfunnskunnskap for voksne innvandrere, 2012). 

Vi ser her at skoletypen norskopplæring har gjennomgått store endringer på relativt kort tid. 

Da norskopplæringen startet i 1975, var det ingen læreplan. Lærerne kunne på denne tiden 

bestemme innholdet selv. Da endringen til nivåbasert undervisning kom i 1998, var det ingen 

klare direktiver til hvem som skulle i hvilket løp. Deltakere i norskopplæring fikk derfor 

veldig ulike tilbud forskjellige steder i Norge. Ettersom det stadig kommer flere flyktninger til 

landet, ble kravene til norskopplæring strammet inn. Fra 2005 der gjennomførte 300 timer 

(1.1.12, 600 timer) var nok for å få permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap blir det 

altså fra 1.1.17 krav om at deltakerne må bestå et visst nivå for å kunne bli varig i landet. 

Dette betyr også at kravene til undervisning og til læreplanen blir større.  

Grunnskole og videregående skole starter alle opp i august i Norge hvert år. Elever som skal 

begynne på skolen, starter som hovedregel ved skolestart. Flyktninger kommer til 

kommunene hele året. Introduksjonsloven sier i § 17 at kommunen skal så snart som mulig og 

senest innen tre måneder etter folkeregistrering i kommunen, sørge for gratis opplæring 

(Introduksjonsloven). Tilbudet skal være som en vanlig arbeidsuke. Dette betyr for de fleste 

norskopplæringer at det enten kommer nye elever til skolen jevnlig eller at det er flere opptak 

i året som forsikrer at alle bosatte flyktninger får tilbud innen tre måneder. Dette stiller store 

krav til organiseringen av skolen og av lærerne. Deltakerne i norskopplæring er en meget 

sammensatt gruppe. Det er elever som tidligere har tatt doktorgrad i hjemlandet sitt, og det er 

elever som aldri har lært å lese og skrive. For å ta hensyn til denne diversiteten, er læreplanen 

lagt opp til at deltakerne følger tre spor. De tre sporene ble innført med læreplanen i 2005 

(IMDi, 2011). Det er deltakernes/elevenes forutsetninger opplæringen i sporene skal ta 

utgangspunkt i. Læreplanen sier også at elevene skal kunne skifte til en raskere eller mer 

langsom progresjon (skifte spor) hvis undervisningen ikke er tilpasset elevens forutsetninger 

eller behov (Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, 2012). 

Introduksjonsloven og læreplanen gir oss et innblikk i hvordan skolen må være lagt opp for å 

følge loven. Klassene får stadig nye elever og elever kan flytte fra klasse til klasse for å få 

riktig spor. Dette krever mye av en skole – både av leder, lærere og elever. Progresjon og 

stabilitet vil være vanskelig å beskytte i et slikt miljø. Hvordan de forskjellige skolene løser 

dette, er ulikt. Noen voksenopplæringer har løpende inntak gjennom hele året, slik at 
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innvandrerne kan begynne på skolen så fort de har gjennomgått de helsemessige kravene de 

skal gjennom først. Andre skoler velger å ha fire opptak i året Da må noen innvandrere 

risikere å vente i nesten tre måneder før de kan få begynt. Uansett hvordan dette løses, vil 

man som lærer ved norskopplæringer ikke ha samme klasse fra august til juni. 

2.2 Hvorfor OCB er viktig ved norskopplæringer? 

Flere forskningsprosjekter har vist at det er læreres holdninger, normer og økt engasjement 

som hever elevenes læring (Paulsen, 2011, Hattie, 2013, Välijärvi et al, 2003). I kapittel 1.4 så 

vi at OCB skal tjene/fremme organisasjonen på en eller annen måte. Norskopplæringer er ulik 

mange andre skoletyper. I kapittel 2.1 har jeg pekt på hvordan de skiller seg organisatorisk fra 

andre skoletyper, men også elevene skiller seg ut fra andre norske elever. Elevene ved 

norskopplæringer er innvandrere som ennå ikke kan språket, de fleste av dem har ingen eller 

få familiemedlemmer med seg og et svakt nettverk i Norge og de er ikke integrert i samfunnet 

ennå. Elevene går på disse skolene for å lære språket, de kan ikke godt norsk enda, samtidig 

er de voksne og må «leve voksne liv», med alt det innebærer av å bestille timer hos lege, 

tannlege, nav etc. og fylle ut flere skjemaer. Fafo-rapporten Krafttak for norskopplæring fra 

2001 viser at for elever i Oslos norskopplæringer som begynte i 2007 var det 12 % menn og 

10 % kvinner som falt bort fra undervisningen. Frafallet var størst blant dem som ikke hadde 

kjent utdanning fra før. Elever som betaler for utdanningen selv, har minst frafall. Tallene kan 

peke mot at elever som har inntekt (introduksjonsstønad) under utdanningen har lavere frafall 

enn andre grupper. Rapporten avslutter kapittelet med frafall blant elevene med å si at frafallet 

ved norskopplæringer er stort, når over halvparten forsvinner uten å ta eksamen. Nå har 

skolen endret seg og bestått eksamen er blitt obligatorisk for å få statsborgerskap. Her skjer 

det en endring mot mer ansvarsstyring/accountability i skoleslaget. Dette fører nok til at flere 

elever gjennomfører skolen, men det er også veldig viktig at elevene er motiverte til å lære 

norsk og samfunnsfag, og ikke bare er til stedet på skolen fordi de må være der. Søker man på 

ledige stillinger på nav.no, ser man på nesten alle utlyste stillinger at gode norskkunnskaper er 

viktig. I oktober 2016 var 2,1 % av etnisk norske arbeidsledige mot 7 % av innvandrere 

(ssb.no). Dette viser hvor viktig det er at innvandrere lærer godt norsk. 6 av 10 lærere spurt i 

Fafo-prosjektet mener at elevene har behov for tilrettelagte planer. 7 av 10 lærere mener også 

at slike planer tar for mye tid bort fra andre viktige ting (Fafo, 2011). Ved å se på 
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elevgruppen, ser man at dette er elever som har mye å tjene på å ha lærere som har en stor 

grad av OCB. 

Utfordringene lærere ved norskopplæringer møter er så komplekse at det er vanskelig for 

byråkratiet å kontrollere disse lærernes opptreden/undervisning (Elstad et al, 2011). I kapittel 

2.1 så vi også på hvordan disse skolene skiller seg fra andre skoler organisatorisk, ved stadig 

utskifting eller nye elever, elever med veldig variert skolebakgrunn og hvor elevene har en 

lovfestet rett til å kunne endre spor ved behov. Det blir da ekstra viktig at man har lærere som 

er villige til å gå ut over hva arbeidsinstruksen sier er oppgavene deres. Fafo-rapporten på 

prosjektet Krafttak for norskopplæring (2011) viser at størsteparten av lærerne i prosjektet 

trives godt i jobben sin og opplever at belastningen er av en passende karakter.  

Oplatka har forsket på hva elever, lærere og skolen som organisasjon har igjen for at lærere 

viser høy grad av OCB. I artikkelen Organizational citizenship behavior in teaching (2009) 

har han lagt frem funnene sine. 50 lærere fra Israel deltok i studien, og alle var pekt ut av 

rektor som lærere som hadde høy grad av OCB. Lærerne mente at de selv hadde mye igjen for 

at de utviste OCB. De fikk en høyere grad av selvrealisering, og de fikk mer energi. Disse 

lærerne kjedet seg mindre i jobben sin. I forhold til kollegaene sine, ble disse lærerne sett på 

som gode rollemodeller og det ga mer energi til andre lærere og økte kreativiteten i arbeidet 

deres. Elever som hadde lærere som utviste stor grad av OCB, var ment å oppnå bedre 

resultater, fikk økt velvære og fikk dem til å like faget bedre. Mange elever adopterte slik 

oppførsel selv. Elevene fikk en bedre forståelse for fagene på grunn av at lærerne ga 

individuell undervisning når de så at det var behov for det Det var en forbedret disiplin på 

skolen og i klassene. For skolen som organisasjon er det også positive effekter når lærerne 

yter ekstra og utover det som forventes av dem. Lærerne som pekte på hva skolen hadde igjen 

for at mange utviste OCB, mente at skolen ville få større suksess og ha et bedre arbeidsmiljø. 

Lærerne vil også være mer stolte av arbeidsplassen sin og på denne måten få en større 

anerkjennelse i nærmiljøet (Oplatka, 2009). Når vi ser godene ved at lærere utviser høy grad 

av OCB sammen med elevsammensetningen og utfordringene lærerstaben ved 

norskopplæringer har, kan man ikke unngå å forstå at OCB ved norskopplæringer er særs 

viktig. 
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3 Tidligere forskning og teori 

3.1 Presentasjon av tidligere forskning og teoretisk 

rammeverk 

Problemstillingen i dette prosjektet omhandler OCB. I første del av dette kapittelet vil jeg 

derfor presentere tidligere forskning på OCB i skolen. Jeg synes dette er viktig å ta med seg 

inn i oppgaven som teoretisk grunnmur. Det er et håp at mitt prosjekt kan bygge videre på 

allerede forsket på emner og gi dypere innsikt i hva som fremmer OCB hos lærere ved 

norskopplæringer i Norge.  

Forskningsspørsmålene mine fokuserer på noen emner som jeg vil utdype og få en forståelse 

for i dette kapittelet. For å forstå hvordan skoler i dag fungerer og hvordan organisasjonene er 

bygd opp, vil jeg i andre del av kapittelet presentere perspektiver på organisasjonslæring og 

hvordan organisasjoner fungerer. Jeg vil også presentere ulike teorier om ledelse.  

Som vi skal se i del 1 så har Elstad, Christophersen og Turmo forsket på lærere og OCB i 

Norge. Deres funn ligger derfor til grunn for del 3 av dette kapittelet, der jeg presenterer teori 

om sosial utvekslingsteori og relasjonell tillit (jeg velger å bruke norske begreper på social 

exchange theory og relational trust). Elstad et al (2010-2012) har gjort studier på forskjellige 

skoletyper der funnene viser sterke indikasjoner på at relasjonell tillit er viktig for sosial 

utveksling og dermed også på OCB. Dette prosjektet skal forhåpentligvis bygge videre på 

disse studiene og finne årsaker til at OCB er påvirket av relasjonell tillit. Det er da viktig med 

en grundig gjennomgang av disse emnene. Jeg vil avslutte teorikapittelet med å presentere 

teori om skolekultur og de sosiale båndene som knytter seg mellom de ansatte.  

3.2 Forskning på OCB 

Forskningsfeltet på OCB er relativt stort, men det er ikke gjort mye forskning på OCB i 

skolesammenheng. Fordi skolen som arbeidssted skiller seg fra mange andre arbeidssteder i 

form av organisasjonsbygging (se kap. 3.3), vil jeg først og fremst fokusere på forskning som 

er gjort med OCB i skolesammenheng. Det er gjennomført flere forskningsprosjekter på hva 

som påvirker OCB i forhold til konflikter på jobb, hvordan usikre jobbmuligheter påvirker 

OCB, kjønnsforskjeller og så videre. Fordi jeg er interessert i hva leder kan gjøre for å 



12 

 

fremme OCB, fokuserer jeg på forskning som omhandler leders rolle ved OCB hos de ansatte. 

I mitt prosjekt har jeg også med et element av ulike kulturer. Det blir derfor også presentert 

forskning som har blitt utført for å se på det kulturelle aspektet ved fremming av OCB. 

Oppsummert så handler dette kapittelet om tidligere forskning først og fremst gjort i 

skolesammenheng, i forhold til hva ledere kan gjøre for å fremme OCB og kulturelle 

variasjoner ved hva som fremmer OCB. 

3.2.1 Forskning på OCB i skolen 

Av relevant forskning i Norge for mitt prosjekt er det Elstad, Christophersen og Turmo som i 

årene mellom 2010 og 2012 ga ut fire artikler som alle omhandler OCB i skolesammenheng. 

Artiklene omhandler flere aspekter ved OCB. Den første artikkelen handler om hva som 

forårsaker/påvirker OCB på folkehøgskoler i Norge. Tidligere lignet voksenopplæringer i 

struktur på folkehøgskoler. Det har i de siste årene blitt større krav til læringsutbytte ved 

voksenopplæringer. Se kapittel 2. Funnene i denne studien viser at relasjonene mellom leder 

og lærere er viktige for fremming av OCB. Studien viser også at sosial utvekslingsteori (se 

kap 3.5) er passende for å forklare OCB (Elstad et al, 2010). I den andre artikkelen som 

omhandler OCB peker Elstad, Christophersen og Turmo på at sosial utvekslingsteori kan 

være en forklaring på OCB blant lærere (2011). Skolene som var representert i denne studien 

var alle skoler fra forskjellige steder i Oslo. Det var sju ungdomsskoler, tre videregående 

skoler og én norskopplæring. Funnene i denne studien gir sterk støtte til at rektor-lærer tillit er 

viktig for sosial utveksling og indirekte viktig for OCB. Studien viste også moderat støtte for 

viktigheten av tydelig lederskap for OCB. Sosial utveksling medierer relasjonen mellom 

rektor-lærer forholdet og OCB, økonomisk utveksling spiller ikke inn på OCB. Sosial 

utveksling betyr her læreres persepsjon av bytteforholdet til sin arbeidsgiver, basert på 

gjensidighet. Økonomisk utveksling betyr her læreres persepsjon av hvordan læreren 

oppfatter bytteforholdet til arbeidsgiver kun basert på økonomisk incentiver. Høye nivåer av 

sosial utveksling er tilknyttet høy grad av OCB (Elstad et al, 2011). I den tredje artikkelen av 

Elstad, Christophersen og Turmo (2011) forsket de på hva som påvirket OCB ved 

norskopplæringer i Norge. Denne artikkelen er viktig for mitt prosjekt, da mitt prosjekt 

forhåpentligvis bygger videre på denne studien. Fordi norskopplæringer har møtt store 

forandringer de senere årene, med flere krav og tester, forventet Elstad, Christophersen og 

Turmo at tydelig ledelse skulle påvirke OCB. Dette fant de ikke. Leder-lærer tillit har sterk, 

direkte påvirkning på sosial utveksling og videre på OCB i norskopplæringer. Høye nivåer av 
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sosial utveksling er forbundet med høye nivåer av OCB. Funnene i studien deres viser at 

tydelig ledelse ikke er en viktig prediktor og at leder-lærer tillit har en sterk, direkte 

påvirkning på sosial utveksling og OCB. Elstad, Christophersen og Turmo kommenterer at 

dette er interessante funn i en tid hvor accountability /ansvarlighet blir viktigere og viktigere, 

også i norskopplæringene. Studiene på norskopplæringer kan tyde på at leders 

relasjonsbygging er viktig for å overtale lærere til å yte ekstra. Relasjonsbygging kan være 

viktigere i norskopplæringer enn ledelseskrav og kontroll (Elstad et al, 2011). I den siste 

artikkelen presenterer Elstad, Christophersen og Turmo forskning de har gjort for å utforske 

forbindelsen mellom grad av accountability/ansvarlighet og læreres OCB innenfor tre 

ledelsessystemer lærere jobber under. Skoletypene de har forsket på er Osloskolen, 

norskopplæringer og folkehøgskoler. Osloskolen har en meget høy grad av 

accountability/ansvarlighet, med et system hvor lærernes arbeid har blitt sterkt påvirket av 

accountability-verktøy, som tester, eksamensresultater osv. Norskopplæringer har som 

beskrevet tidligere opplevd en større grad av accountability de senere årene. Administrative 

accountability-verktøy blir påtvunget skolene. Disse skolene er også under stort politisk press 

på grunn av de relativt få voksne elevene som tar og består de skriftlige testene. 

Accountability ved disse skolene regnes som svak til moderat i styrke. Folkehøgskoler har 

liten til ingen grad av accountability. Elevene har ingen tester og det er mer fokus på at 

elevene skal utvikle seg som personer og individer. Ved alle tre skoletypene viser forskningen 

at leder-lærer relasjon og sosial utveksling var det som påvirket lærernes OCB mest. Svarene 

fra Osloskolen – med stor grad av accountability viser at tydelig ledelse har positiv effekt på 

både sosial og økonomisk utveksling. Tydelig ledelse har en svak negativ effekt på sosial 

utveksling ved norskopplæringene. Dette overrasket forskerne, da accountability er økende 

ved dette skoleslaget. Studien viser at faktorer som påvirker OCB i et accountabilityregime er 

tydelig forskjellig fra det som påvirker OCB i et regime med svak eller ingen accountability. 

Gode leder-lærer relasjoner og tillit er viktig i alle tre skoletyper for fremming av OCB, men 

jo høyere grad av accountability i skolen, jo viktigere er det med tydelig ledelse (Elstad et al, 

2012).  

En doktoravhandling gjort i urbane skoler i USA viser at ledelse var den viktigste 

forutsetningen for læreres OCB. Jo høyere grad av transformational leadership, desto høyere 

grad av OCB (Willis, 2015). I en artikkel av Oplatka (2013) kommer det frem at rektor 

påvirker læreres OCB gjennom å bry seg om lærernes behov, utarbeide en skolepolitikk som 

prioriterte trafikksikkerhetsutdanning (fordi lærerne i denne studien drev med undervisning i 
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trafikksikkerhet), delegere autoritet til lærere som er selv-gående, gi støtte til læreres initiativ 

og OCB og uttrykke positive følelser inkludert positiv tilbakemelding til lærerne som går ut 

over sin formelle rolle og forventninger til jobb. Denne studien ble gjort i Israel, med en 

spesiell gruppe lærere, men kan likevel si oss noe om hvor viktig leder er for læreres OCB. 

Det er gjort noen studier av leders rolle når det gjelder læreres OCB i Norge, men det er få 

artikler og bøker å finne på dette emnet Gjennom studier gjort i andre land og gjennom 

Elstad, Christophersen og Turmo sine studier ser man at leder spiller en viktig rolle for 

lederes OCB og det styrker derfor opp om behovet for å forske mer på dette området. 

3.2.2 Variasjonsbredde i OCB hos lærere 

Lærere viser en variasjonsbredde i sin OCB. Forskere som har forsket på variasjonsbredden i 

OCB har gitt ulike begreper for disse fenomenene. Podsakoff, Whiting & Podsakoff og 

Blume publiserte i 2009 en rapport om konsekvenser av OCB i forhold til individuelt og 

organisatorisk nivå. De argumenterer for å bruke OCB mot individer: OCB-I og OCB mot 

organisasjoner: OCB-O, fordi disse begrepene inkluderer mange av de andre 

nivåinndelingene av OCB som er gjort ved tidligere studier. Williams og Anderson (1991) 

bruker disse begrepene for å beskrive hvem som er målet eller retningen for OCB. Oplatka 

peker på fire domener spesielt for lærer-OCB. OCB mot den individuelle eleven handler om å 

gi pedagogisk assistanse utenfor de formelle timene, assistere elever som har det vanskelig og 

en proaktiv oppmerksomhet mot elevers behov/vanskeligheter. OCB i klasserommet vises ved 

at lærerne initierer og implementerer forandringer og er innovativ i undervisningen. OCB mot 

kollegaer vises ved at man deler undervisningsmaterialet sitt med andre lærere, yter 

profesjonell hjelp til andre lærere, hjelper andre lærere med administrative oppgaver og gir 

emosjonell støtte. OCB mot skolen som organisasjon vises gjennom at lærerne deltar på 

skolearrangementer etter skoledagen, deltakelse i ad hoc komitéer på skolen og tar på seg 

roller i skolen som ikke gir belønning (Oplatka, 2006). Lærerdomenene for OCB kan fordeles 

på OCB-I og OCB-O. OCB mot den individuelle eleven og OCB mot kollegaer er en form for 

OCB-I. OCB i klasserommet kan være både OCB-I og OCB-O, hvis man implementerer 

innovasjon- og utviklingsprosjekter man holder på med som skole inn i klasserommet, mener 

jeg at det kan være en form for OCB-O. OCB mot skolen er OCB-O. Oplatka (2006) har 

videre identifisert tre grupper med kategorier som påvirker læreres OCB. Disse gruppene med 

kategorier er: personlige determinanter, organisatoriske og ledelse av skolen. Mange lærere 

opplever et slags kall til å bli lærere. Lærerne i studien til Oplatka viste en kobling mellom 
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følelsen av å ha et kall og hvor ofte de utviste OCB. En stor del av lærernes referanser når det 

gjaldt determinantene av lærer-OCB gjelder nøkkelrollen rektor har i å oppmuntre til eller 

ødelegge for lærer OCB i skolen. Oplatkas funn viser at rektors oppførsel eller lederskapsstil 

som i stor grad påvirker lærer OCB er initiering av forandring, positive tilbakemeldinger, 

demokratisk lederskapsstil og følelsesbasert lederskap (2006).  

3.2.3 Forskning på OCB og kulturforskjeller 

Tidligere studier viser at OCB klart er kulturelt betinget. Paine og Organ (2000) gjennomførte 

en studie for å se på om anvendbarheten og forståelsen av OCB er lik/ulik i forskjellige 

kulturer. Studien er gjort på 38 individer fra 26 forskjellige land. De representerte landene er 

både vestlige og ikke-vestlige. De skiller mellom kollektivistiske og individualistiske kulturer. 

Kollektivistiske kulturer er kulturer som er gruppefokusert – man har grupper som man 

tilhører og medlemmene i disse gruppene tar vare på hverandre. I individualistiske kulturer tar 

innbyggerne vare på seg selv. De har også sett på maktavstand. Funnene viser at 

individualistiske kulturer ser på egenkapital og instrumental individuell motivasjon som viktig 

for OCB, de ser også på OCB som «å yte ekstra». Kollektivistiske kulturer ser på OCB som 

en forventet del av arbeidet. Studien viser også at det kan være stor forskjell på 

kulturforskjeller når det kommer til å skille mellom OCB-I (OCB rettet mot 

individer/kollegaer) og OCB-O (OCB rettet mot organisasjonen) (Paine & Organ, 2000). 

Cohen (2006) har forsket på jødiske og arabiske lærere i israelske skoler. Utgangspunktet til 

Cohens forskning er at han mistenkte at kulturelle forskjeller påvirket OCB hos lærerne. Han 

argumenterer at det er mange land som består av flere kulturelle grupper og at det derfor er 

viktig å se på dette aspektet ved OCB. Norge består i hovedsak av etnisk norske innbyggere, 

men per 1.1.16 er det 698 500 innvandrere i Norge (ssb, 2016), og derfor er kultur og OCB 

også et tema som er viktig i Norge. Hovedfunnene til Cohen viser at kultur påvirker forholdet 

mellom forpliktelser og OCB på tre måter. Etnisitet påvirket i stor grad variasjonene av OCB 

og arbeidsoppgaver man som lærer skal utføre. Disse funnene viser at selve OCB hos lærerne 

blir påvirket av kultur. Videre viser forskningen til Cohen at organisasjons-OCB (OCB-O) var 

sterkere påvirket av kultur enn altruistisk OCB (OCB-I). Dette kan tyde på at kulturforskjeller 

påvirker det som er jobbrelatert mer enn oppgaver som er mindre jobbrelaterte og mer 

generelle av natur. Studien viser araberne reagerte mer positivt i form av OCB på 

forpliktelsesskjemaer og konkrete arbeidsoppgaver, men at maktforhold på jobb også spilte en 

rolle her (Cohen, 2006). Disse funnene er interessante for min studie. De viser at det er viktig 



16 

 

å studere OCB i hver kultur, fordi det også innenfor vestlige kulturer er ulikheter i 

oppfattelsen av hva OCB er og i hva som påvirker OCB.  

3.3 Skolen som organisasjon, målstyring og løse 

koblinger 

Ved å ta et historisk blikk på skolen i Norge, ser vi at lovgivningen som ble innført i 1889 var 

et viktig steg i institusjonaliseringen av skolen. Allmueskolen ble til folkeskolen og det var 

staten som bestemte hvilken utdanning som skal være felles for elevene (Langfeldt, 2008). 

Staten har delegert noe av ansvaret til kommuner og fylkeskommuner, men reformer har vært 

et redskap som staten benytter seg av for å modernisere skolen. Siden 1987 har Norge 

gjennomgått flere reformer i skolen. Hver reform har nye trender på hvordan skolen skal 

drives og styres. Globalisering, det internasjonale markedet og OECD-samarbeidet er med på 

å påvirke endringer i det offentlige Norge, også i skolen. For å opprettholde sin funksjon og 

oppgave i samfunnet, må skolesystemet endre seg.  

I 1986 fikk Norge et nytt inntektssystem og med dette systemet fikk vi også nye grenser for 

innflytelsen til staten. Dette betød også en endring i hvor mye ansvar kommunene skulle ha 

for undervisningen og skolene. Fordi disse ordningene var nye for både staten, 

fylkeskommunene og kommunene innførte man styringsordningen som nå skulle passe den 

nye samfunnsstrukturen. I St.meld. nr. 37 (1990-91) ble målstyring innført i skolesektoren. 

Langfeldt viser til KUF, 1992, s 16 for å definere hva målstyring er: «Målstyring er å styre 

mot mål, at en på hvert nivå setter opp mål og planlegger, gjennomfører arbeidet med stor 

frihet til valg av virkemidler, at en vurderer systematisk om resultat og ressursbruk er i 

samsvar med mål og rammer og justerer kursen.» (Langfeldt, 2008, s 45). I 1989 hadde 

OECD en evaluering av den norske skolen. Etter evalueringen av skolen mener OECD-

kommisjonen at man i norsk skole ikke kommer utenom at departementet tar ansvar for 

evaluering og kontroll i skolen. Evalueringen staker kursen for reformarbeidet på tidlig 2000-

tallet. Målstyring i skolen møter flere utfordringer. Må skolene være lojale til de målene 

departementet har satt? Departementet og skolene rundt om i Norge opplever en ulik hverdag 

og har ikke de samme utfordringene. Er det da riktig at mennesker som jobber i departementet 

og tross alt har ganske stor avstand fra elevene, både geografisk og sosialt, lager målene? 

Accountability er et annet fenomen som får stadig sterkere betydning i skolen og i styringen 

av den. Accountability er også beskrevet i kapittel 3.2.1. Det er et vanskelig ord å definere på 



17 

 

norsk, fordi det ikke bare handler om ansvarlighet. Ansvarsstyring kan være et begrep som 

kan brukes på norsk, da dette inkluderer at det å stille til ansvar også handler om en prosess 

(Langfeldt, 2008). Dons referer til Ransons definisjon av ansvarlighet i sin artikkel. Når en 

praksis med å oppnå noen bestemte mål, satt av andre, har blitt etablert, er dette ansvarlighet. 

Med andre ord vil det si at rektor er ansvarlig for hvordan elevene gjør det på testene i forhold 

til målene som er satt, og han må forklare handlingene sine (Dons, 2010). Røvik hevder at 

accountability er en av masteridéene i skolen i dag. Det som kjennetegner en masteridé er 

utbredelsen, det er uklare opphav, de er selvbegrunnende, reformutløsende og eklektiske. 

Spredningskraften til masteridéen er universalisering, vitenskapeliggjøring og sosial 

autorisering.  (Røvik, 2014). Flere av disse punktene stemmer med det vi ser i forhold til 

accountability i norsk skole i dag. Fordi man har innført dette systemet, der rektorene stilles 

til ansvar for elevenes resultater gjennom tester, har det også blitt satt i gang reformer. Med 

nye styringsformer i skolen som accountability og new public management (NPM) blir 

lærernes enerådende stilling i klasserommet historisk sett også stilt under lupen. Skal lærerne 

få lov til å være privatpraktiserende lærere, eller bør alle lærere ved en skole føle en standard? 

Hva skjer med lærerautonomien i de nye systemene? Hargreaves og Fullen (2012) skiller 

mellom standarder og standardiseringer. Standardiseringer er for eksempel detaljerte 

bruksanvisninger for hvordan gjøre noe i klasserommet. Dette argumenterer Hargreaves og 

Fullen for at er skadelig for skolen og elevenes læring. Standarder, på den andre side, er 

positivt for skolen og elevenes læring. Et eksempel på en slik standard er at skolen skal gi alle 

elevene faglige utfordringer. Med standarder kan lærerne fortsatt få utøve sin autonomi. 

Lærerautonomien faller bort ved standardiseringer (Hargreaves & Fullen, 2012). Evetts 

(2012) argumenterer for at fokus har skiftet fra konseptet om profesjoner og 

profesjonalisering til konseptet om profesjonalisme. Diskursen om profesjonalisme kan 

analyseres som et sterkt instrument for yrkesendring.  

I 2003 innføres nasjonale prøver i grunnskolen. Gjennom innføringen av nasjonale prøver, ser 

vi i norsk skole at accountability/ansvarsstyring er tatt i bruk. Skoleporten åpnes i 

grunnskolen, der resultatene fra skolene skal offentliggjøres. I norskopplæringen er det 

norskprøvene som fungerer på samme måte som de nasjonale prøvene i grunnskolen. Fra 

2014 offentliggjør Vox resultatene på sine hjemmesider. St. meld. Nr. 30 (2003-2004) 

stadfester innføringen av ansvarsstyring. Det skal gis klarere mål for elevenes resultater, dette 

åpner for at skolene får større frihet. Meldingen ønsker også at skolene skal utvikle seg til 

lærende organisasjoner. Ansvarsstyringen i skolens grunntanke er at elevenes resultater 
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reflekterer kvaliteten ved den enkelte skolen (Langfeldt, 2008). Når det gjelder hvordan 

målstyring og accountability er innført i språkopplæringen, er dette beskrevet i kapittel 2.1. 

En av konsekvensene av ansvarsstyring i skolen, der resultatene på testene er et mål på 

skolens suksess, er teaching to the test. Teaching to the test er å inkorporere aktiviteter i 

klasserommet som inneholder elementer av testene elevene skal ha (Popham, 2001). Når 

lærere underviser målrettet mot prøver, kan man risikere at testresultatet ikke sier noe om hva 

eleven kan av hele pensum og man trener på testformatet i stedet for å trene på pensum. Men 

hvis denne metoden fanger opp de mest sentrale delene av det skolefaget skal legge vekt på i 

følge læreplanen, kan teaching to the test være en fornuftig metode. Endringene mot en mer 

utbytteorientert læreplan har endret og utfordret de gamle ideene om lærerautonomi, lærerne 

hadde stor autonomi og det var få krav til testing. Det er nå blitt lagt mer ansvar over på de 

lokale skolene, med skoleeier, ledere og lærere, der det forventes av dem at de kan 

dokumentere at elevene læringsutbytte forbedres (Mausethagen og Mølstad, 2015).  

Mange forskere peker på at skolen som organisasjon kan være løst koblede systemer. Lærerne 

underviser bak lukkede dører og arbeidet deres bærer preg av å være meget privat. Paulsen 

(2011) viser til Weicks (2001) definisjon av løse koblinger i organisasjoner når han forklarer 

begrepet. Løse koblinger i organisasjoner indikerer at man ikke kan forutsi mye av hva som 

vil skje i organisasjonen. Den formelle strukturen, som mål, planer og vedtak og 

arbeidsprosessene og resultatene av arbeidet på den andre siden, mangler samsvar. Weick har 

presentert et bilde på hvordan løse koblinger i organisasjoner kan oppleves. Han 

sammenligner dette med en fotballkamp på en rund fotballbane. Fotballbanen heller og dette 

gir da noen av spillerne fordeler i forhold til å treffe mål. Det er mange mål på banen og 

spillerne bestemmer selv når de skal dukke opp. De kan også skyte på hvilket mål de vil. Det 

som da virker uforståelig er at for spillerne virker det som om dette spillet er logisk og man 

tror at det er sånn «spillet» skal spilles. Hvis vi overfører dette fotballspillet til skolen, er 

rektorene dommere, lærerne er fotballspillerne og fotballene som skytes i mål er elevene. Det 

er fire årsaker til at en skoleorganisasjon har løse koblinger. Disse fire årsakene er: 

undervisning har en kompleks natur – det er en usikker og abstrakt arbeidsteknologi, det kan 

være mye taus kunnskap blant lærerstaben, den kritiske kompetansen er asymmetrisk fordelt, 

og skolen kan ha en «korpskultur» for «ikke-innblanding» (Møller, 2004).  

Forskning viser at den norske skole i dag er preget av et innovasjonsparadoks. Elevene i den 

norske skolen har stor variasjon i deres læringsutbytte. En løsning på dette er store 
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skoleutviklingsprosjekter der skolene må gjennomføre flere innovasjoner. Kollegialt 

samarbeid og å spre metoder som fungerer kan få innovasjonene til å fungere. Disse 

modellene og metodene bør være effektive i forhold til tilpasset opplæring for at den enkelte 

elev skal kunne nyttiggjøre seg dem, og de bør være så generelle at individuelle lærere tolker, 

redigerer og tilpasser dem. Et annet paradoks er administrasjonsparadokset. Paradokset sier at 

klasserommet og lærerens arbeid sjelden eller aldri blir styrt og ledet av de administrative 

strukturene og rutinene som finnes ved skolen. Skolen kan se ut som den har meget god 

struktur og organisering, men rektor kan likevel ha liten kontroll over det som skjer i 

klasserommene. Paulsen (2011) peker på at det er mulig å styre skolen uten at systemet er 

bygd opp av løse koblinger. Hvis ledere og lærere bryter dette mønsteret, hvor all 

undervisning er privatisert og med stengt innsyn, og åpner for en skolekultur som fremmer 

samarbeidslæring, vil dette være meget positivt for elevenes læring.    

3.4 Ledelse 

Det finnes ikke én riktig definisjon på begrepet eller fenomenet ledelse. Irgens peker på 

Stogdill (1974, i Irgens 2013) som fant 73 ulike definisjoner på ledelse. Cuban (1988, i 

Irgens, 2013) har utarbeidet mer enn 350 definisjoner på ledelse, men ingen av disse skiller en 

som ikke er leder helt fra en som er leder. Ledelse er derfor et vanskelig fenomen å beskrive. I 

Christensen, Lægreid, Roness og Røvik (2009) definerer de ledelse som organisasjonsatferd. 

Ledelse er styring av og styring i organisasjonen. Både den kulturelle og strukturelle 

konteksten som omgir en leder gir muligheter, men også føringer og begrensninger for ledelse 

(Christensen et al, 2009). Jacobsen og Thorsvik (2013) sier at: ledelse er en spesiell atferd 

som mennesker utviser i den hensikt å påvirke andre menneskers tenkning, holdning og atferd 

(s 416). Denne definisjonen har de fra Yukl, 2013. I min oppgave bruker jeg begrepene leder 

og ledelse om den eller de som har formelt lederansvar i form av ansettelse som leder. 

St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for Læring sier i kapittel 3.3.3: «I lærende organisasjoner 

er forventningene og tilbakemeldingene tydelige. Lærende organisasjoner stiller derfor særlig 

store krav til et tydelig og kraftfullt lederskap som er seg bevisst skolens kunnskapsmål. 

Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det daglige, til bevissthet og refleksjon 

over læringsstrategier, til nettverksbygging og teamarbeid. All erfaring viser at god 

skoleledelse er avgjørende for arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen, både når det 

gjelder planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av virksomheten.» 
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(uthevninger er mine). Her ser man tydelig at stortingsmeldingen legger stor vekt på at leder 

er både tydelig og sterk. St. meld. Nr. 30, Kultur for læring, peker også på at føyelige ledere 

kan være et problem fordi det kan føre til manglende tiltak for endringer som det er behov for. 

Føyelige ledere beskrives som ledere som gir lærerne ansvar for elevenes læring (St.meld. nr. 

30, 2003-2004). Stortingsmeldingen legger med dette noen føringer på hva de mener en 

tydelig ledelse er, blant annet skal en tydelig leder etterspørre og stimulere til læring og være 

bevisst læringsstrategier. En tydelig leder skal IKKE overlate ansvaret for elevenes læring til 

lærerne. Når man ser på de tre skolehistoriene i Bryk & Schneiders bok Trust in Schools 

(2004), mener jeg det er tydelig at den ene rektoren er tydeligere enn de andre rektorene. Han 

er tydelig på hvilke kvaliteter han ønsker at lærerne ved skolen skal inneha og han er tydelig 

på forventninger han har til lærerne. Det er også denne skolen som hadde størst suksess i 

omleggingen av reformen i Chicagoskolen. Roald (2012) peker på at begrepet tydelig ledelse i 

Kunnskapsløftet har uklar betydning. Man kan forstå begrepet tydelig ledelse på flere måter. 

Noen vil forstå begrepet som kontroll ut fra lovverket, noen vil forstå det som oppfølging av 

resultater, målstyring, klare prioriteringer, noen vil forstå det som at man er effektiv til å ta 

avgjørelser eller man kan forstå det som å markere ideologiske føringer. Jeg vil videre i dette 

kapittelet presentere noen forskjellige ledelsesteorier som man i teorien er opptatt av nå. Jeg 

tar utgangspunkt i Emstad og Postholms artikkel i Kompetent skoleledelse (Andreassen, 

Irgens og Skaalvik, 2010) fordi denne tar utgangspunkt i et ledelsesperspektiv og 

sammenligner det med andre perspektiver.   

Instructional leadership er en ledelsestrend som kommer fra USA. Emstad og Postholm 

(2010) beskriver Instructional Leadership ut fra Hallinger og Murphy sine teorier, det er dette 

jeg også vil bruke. Emstad og Postholm oversetter Instructional Leadership med uttrykket 

Forbedring av undervisning og læring (FUL). Dette gjør de med henvisning til Elmore som 

sier at for at elevene skal oppnå best mulig læringsutbytte, er skolens hovedoppgave å 

forbedre skolens samlede kompetanse. Da FUL-ledelse ble introdusert, var det kun rektor som 

hadde ansvar for forbedring av skolen. Andre så på disse rektorene som sterke, tydelige 

ledere, og de kunne alene endre skoler som trengte endring. Rektorene ble sett på som helter, 

og over tid var det få som klarte å fylle helteskoene. Hallinger og Murphy utviklet en modell 

som viste tre ansvarsområder til lederen: å definere skolens visjon, å lede undervisning og 

læreplanarbeid og å skape en skole med positivt læringsklima (Emstad og Postholm, 2010). 

Hvis vi sammenligner dette med det St. meld. Nr. 30 (2003-2004), Kvalitet i skolen, sier om 

tydelig ledelse, kan vi se mange av de samme trekkene. Det er lederen som er ansvarlig for 
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læringen hos elevene og lederen er avgjørende for god kvalitetsutvikling. Denne ledelsesstilen 

passer også godt inn i trenden med målstyring og accountability/ansvarsstyring. Lederen skal 

være målorientert og skape skolens visjon og lederen skal legge til rette for at lærerne kan 

utvikle seg. Det er utført en metaanalyse på 27 publiserte studier fra hele verden. Disse viser 

at FUL-ledelse har en positiv virkning på elevenes læring. Ledere som involverer seg og som 

jobber for og deltar i lærernes læring og utvikling, er det som gir størst effekt på elevenes 

læringsutbytte. Selve kjernen i FUL-ledelse er planlegging, koordinering og evaluering 

(Emstad og Postholm, 2010). Igjen ser vi klare trekk mellom denne ledelsesstilen og 

målstyring. Den største påvirkningen rektorene kan ha på elevenes læringsutbytte, er gjennom 

å jobbe med å definere skolens visjon og være en pådriver for at skolen skal få en positiv 

skolekultur. FUL-ledelse har møtt kritikk på bakgrunn av den helterollen disse lederne fikk i 

forhold til at det var dem som innehadde ekspertise, makt og autoritet. Hallinger (2003) sier at 

en rektor aldri vil være 100 % FUL-leder. Situasjonen der og da krever at rektor tilpasser seg. 

I litteraturen settes FUL-ledelse sammen med både transformativ ledelse og distribuert 

ledelse. Transformative ledere ønsker å være en inspirasjon og rollemodeller for de ansatte. 

De vil lede gjennom å skape felles mål og utvikling gjennom å motivere og jobbe samlende 

(Irgens, 2013). Likhetene mellom FUL-ledelse og transformativ ledelse går på at begge 

teoriene legger vekt på flere av de samme temaene: viktigheten av felles mål/visjon, 

opparbeiding av en positiv skolekultur som forventer forbedringer i undervisningen og begge 

perspektiver legger til rette for at lærernes læring og utvikling og synlighet er viktig (Emstad 

og Postholm, 2010). Elmore (2000) kobler distribuert ledelse og FUL-ledelse fordi det bør 

være fokus på skolens viktigste oppgave, undervisning og læring. Elmore peker på at man 

ikke kan forvente at rektor er eksperten på å kunne svare på alle spørsmål, derfor bør ledelse 

handle mer om å veilede, angi retning og distribuere ansvaret til flere av dem som jobber på 

skolen. Distribuert ledelse for Spillane, Halverson og Diamond (2001) er grunnlagt i 

lederaktiviteter heller enn roller. Det er flere enn rektor ved en skole som driver med 

ledelsesaktiviteter. Når flere kommer sammen og jobber med lederskapsoppgaver, blir 

summen av lederskapet potensielt større enn summen av hver enkelt sine oppgaver. 

Kommunikativ ledelse er et viktig begrep for Roald (2012) i forhold til tydelig ledelse. 

Gjennom undersøkelser kommer det frem at en viktig og sentral lederoppgave på både 

skolenivå og kommunenivå er å skape et samarbeid mellom forskjellige aktører i skolen: 

politikere, ledere, lærere, elever og foreldre. Ledere som forbereder, leder og følger opp 

kvalitetsarbeidet i tydelige prosesser, er tydelige ledere som skolen trenger. Kommunikativ 
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ledelse handler her om ledere som kan vurdere den interne og eksterne informasjonen som 

kommer til skolen, og formidle dette til lærerne slik at det setter i gang refleksjoner hos 

lærerne og ikke bare videreformidler informasjon (Roald, 2012).  

3.5 Teori om sosial utveksling 

I 1964 presenterte Blau en teori om social exchange/ sosial utveksling. Han beskriver sosial 

utveksling slik: konseptet til sosial utveksling leder oppmerksomheten til fremvoksende 

egenskaper i mellommenneskelige relasjoner og sosialt samspill (1964, s 4). Når en person 

har gjort en tjeneste for en annen person, er det forventet at denne personen ytrer 

takknemlighet og kanskje gjør gjentjenester til den første personen. Takknemligheten og 

gjentjenesten fører til at det blir et sosialt bånd mellom disse to og det fører til at det er en 

gjensidig utveksling mellom dem. To forhold må ligge til grunn for at handlinger skal lede til 

sosial utveksling. Handlingene må være orientert rundt mål som bare kan nås ved 

samhandling med andre personer og det må søke å tilpasse virkemidler for å fremme 

oppnåelse av disse målene. Kort forklart kan sosial utveksling reflektere all oppførsel rettet 

mot sosialt medierte mål. For å forstå hele dybden av hva sosial utvekslingsteori er, kan det 

være nyttig å sammenligne den med økonomisk utveksling. De største forskjellene på sosial 

og økonomisk utveksling er tillit, investeringer i relasjonene og langsiktig involvering. Tillit 

er grunnmuren for relasjoner som ligger til grunn for sosial utveksling (Blau, 1964, Shore et 

al., 2006). Økonomiske utvekslinger er upersonlige og tillit er ikke vektlagt. For det andre er 

investeringer i relasjonen viktig for sosial utveksling, men dette er ikke et aspekt ved 

økonomisk utveksling. I sosial utveksling investerer begge parter i den andre parten med en 

iboende risiko om at investeringen ikke vil bli tilbakebetalt, noe som krever tillit. For det 

tredje krever sosial utveksling en langsiktig orientering. Detter er viktig fordi utveksling er 

pågående og basert på følelser av forpliktelser. Økonomisk utveksling antyder ikke et 

langsiktig forhold, men det fremheves en økonomisk avtale som betaling for en jobb utført. 

Forskningen til Shore et al. (2006) viser at ansatte engasjerer seg i begge former for 

utveksling samtidig. Samtidig viser resultatene at begge formene kan operere relativt 

uavhengig av hverandre. Funnene viser at høyere grad av sosial utveksling ble assosiert med 

høyere grad av affektive forpliktelser. Forpliktelser til arbeidsstedet går to veier, før de ansatte 

utvikler en affektiv forpliktelse, må de først tro at arbeidsgiver er forpliktet til dem. Shore et 

al. viser til Allen & Meyer, 1990, s. 2 for å definere affektiv forpliktelse (2006). Affektiv 
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forpliktelse defineres som en affektiv eller følelsesmessig tilhørighet til organisasjonen slik at 

den sterkt forpliktede personen identifiserer seg med, er involvert i og trives med tilhørighet 

til organisasjonen. Sosial utveksling ble funnet å være konsekvent assosiert med oppførsel 

som samlet ytelse, altruistisk OCB (OCB-I), relativt fravær og relativ forsinkelse. Dette er 

oppførsel de fleste arbeidsgivere ønsker at de ansatte skal ha, og viser viktigheten av 

organisasjonen har høy grad av sosial utveksling.  

3.6 Relasjonell tillit 

Boken Trust in Schools (2004) presenterer Bryk & Schneider funnene etter et stort 

forskningsprosjekt fra Chicagoskolen. De brukte tre år på å forske på en skolereform 

Chicagoskolen gjennomgikk i 1988. Hvorfor hadde noen skoler større suksess med reformen 

enn andre skoler? Gjennom forskningen så de noen klare tendenser når det gjaldt relasjonell 

tillit.  For Bryk & Schneider er relasjonell tillit en del av den sosiale utvekslingen som skjer 

på en skole. De argumenterer for at relasjonell tillit er viktig når skolen gjennomgår et 

endringsarbeid, og den er viktig for å få lærere og leder til å gå den ekstra milen, yte ekstra, 

vise OCB. Mennesker forstår og tolker oppførselen til andre gjennom fire kvaliteter for å 

oppnå relasjonell tillit: respekt, kompetanse, personlig aktelse for andre og integritet. Lærere, 

elever og leder analyserer oppførselen til «de andre» gjennom disse fire kvalitetene samtidig. 

Respekt er grunnleggende for all sosiale interaksjoner innenfor et samfunn, her et 

skolesamfunn. Respekt handler om at man ser og anerkjenner hver persons viktige rolle i 

elevens læring og i det gjensidige avhengighetsforholdet som finnes mellom personene som 

har ansvar for denne læringen. Nøkkelen for respekt er hvordan kommunikasjonen fungerer i 

et samfunn. Det bør være en genuin interesse av å lytte til hverandre, dette danner grunnlaget 

for meningsfylt sosial interaksjon. Genuine samtaler hvor man lytter til hverandre og tar 

innover seg andres meninger, signaliserer at hver persons ideer er viktige og at elevenes 

læring krever at de ansatte jobber sammen. Selv når man er uenige, kan individer føle at 

meningene deres er viktige og at meningene er anerkjent. For at elevene skal kunne lære det 

de skal lære, er det viktig at alle involverte viser kompetanse. Kompetanse gjelder ikke bare i 

forhold til læringsforhold for elevene, men også i forhold til effektive arbeidsforhold for 

lærerne og administrators behov for å opprettholde en positiv relasjon til skolesamfunnet I 

skolen som organisasjon er kompetanse hos andre ofte vanskelig å vurdere, spesielt hos 

lærerne som har mesteparten jobbutførelsen sin bak lukkede dører i klasserommet. Det er 
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lettere for lærerne å vurdere aspekter rundt rektors ledelseskompetanse, da dette er mer synlig 

enn lærernes utførelse av sin jobb. Inkompetanse på den andre side kan lærere, 

administratorer og foreldre/ voksne elever lettere foreta vurderinger om. Inkompetanse er 

ødeleggende for tillitsrelasjoner. Hvis inkompetanse får lov til å vedvare, vil dette ha stor, 

negativ effekt på alt forbedringsarbeid skolen arbeider mot. Personlig aktelse for andre er det 

tredje kriteriet som er viktig for relasjonell tillit. Skolens sosiale utveksling er preget av 

gjensidig avhengighetsforhold og personlige sårbarheter. Enhver handling utført av lærer eller 

leder som har til hensikt å redusere andres følelse av sårbarhet, påvirker deres 

mellommenneskelige tillit. Slike handlinger tolkes som regel som et uttrykk for velvillige 

intensjoner og blir forstått som et signal om personlig aktelse for andre. Man kan kort si at 

relasjonell tillit blir sterkere når man opplever at andre bryr seg om en utover det man formelt 

skal i sin gitte rolle. Rektor kan vise omsorg når de gir lærere mulighet for videreutdanning 

eller utvikling av karrieren sin. Rektor kan også uttrykke medfølelse om områder som 

påvirker lærerens personlige liv. På samme måte vil lærere som uttrykker medfølelse overfor 

elevene viser ofte handlinger som går ut over det som står i «lærerhåndboken». Med andre ord 

kan dette kalles OCB. Slike lærere er villige til å være en ekstra time på jobb for å jobbe med 

kollegaer med forbedringer til skole og/eller undervisning. Personlig aktelse representerer 

derfor en viktig dimensjon for tilliten ved skoler. Når ansatte ved en skole opplever at andre 

bryr seg om dem, opplever de sosial tilhørighet av personlig betydning og verdi. Slike 

handlinger inviterer til gjengjeldelse fra andre og på denne måten blir de relasjonelle båndene 

mellom dem intensifiert. Det siste kriteriet for relasjonell tillit Bryk & Schneider presenterer 

er integritet I hverdagen lytter vi til hva folk sier, og vi observerer hva de gjør. Enkelt forklart 

tenker vi at mennesker som gjør hva de sier har integritet. Integritet impliserer også hvilke 

moral-etiske retningslinjer man arbeider etter. I skolesammenheng må handlinger alltid bli 

forstått slik at de er til det beste for elevene. Lærere viser da slik integritet når de er villige til 

å prøve nye undervisningsmetoder for å oppnå bedre læringsresultater hos elevene, selv når 

dette betyr merarbeid. Rektorer viser integritet når de tør å snakke i mot skoleeier eller mot ny 

politikk hvis de ikke tror dette vil gagne elevene. Integritet er en manifestasjon av relasjonell 

tillit som en moralsk ressurs for handling. Om en rektor viser integritet, vil han også vise seg 

som en tydeligere leder. Lærerne vet hva han/hun står for og det vet at det som blir sagt, også 

er det som vil bli gjort. Lærerne vet også da lettere hva de har å forholde seg til, og det blir 

enklere å stole på lederen i den rollen denne har. Rektor har en av de viktigste nøkkelrollene 

ved skolen. Fordi skolesystemet er så asymmetrisk når det gjelder maktforhold, er 



25 

 

handlingene til rektor ytterst viktige, spesielt når det gjelder å utvikle relasjonell tillit. Leder 

etablerer både respekt og personlig aktelse for andre når de anerkjenner sårbarheten til andre, 

aktivt lytter til deres bekymringer og unngår vilkårlige handlinger. Hvis leder kobler dette 

sammen med en overbevisende skolevisjon, og handlingene til leder blir forstått som at 

visjonen fremmes, er integriteten til leder sikret Det er tre faktorer som legger forholdene 

bedre til rette for at en skole kan bygge sterk relasjonell tillit. For det første er det en fordel 

med små skoler. Ved skoler med 350 elever eller mindre finner man mer relasjonell tillit blant 

lærerne enn ved de store skolene. For det andre har skoler med en stor grad av frivillighet 

større grad av relasjonell tillit. De ansatte på disse skolene kjenner elevene og hverandre godt 

og de deler en forpliktelse til skolevisjonen. Det tredje og siste forholdet er leders kapasitet til 

å fjerne inkompetente lærere. Bryk og Schneider hevder at en sterk basis av relasjonell tillit er 

det som smører mye av skolens dag-til-dag funksjoner og er en viktig ressurs når nye 

reformer skal innføres. Uten relasjonell tillit, kan skoler oppleve at enkelte lærere utmerker 

seg i arbeidet sitt, men skolen som et sosialt system vil ikke kunne ivareta de ansatte.  

3.7 Skolekultur, individualisme vs. kollegialisme  

St.meld. nr. 30 (2003-2004), Kultur for Læring, sier i kapittel 3.3.3: «I lærende organisasjoner 

er forventningene og tilbakemeldingene tydelige. Lærende organisasjoner stiller derfor særlig 

store krav til et tydelig og kraftfullt lederskap som er seg bevisst skolens kunnskapsmål. 

Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det daglige, til bevissthet og refleksjon 

over læringsstrategier, til nettverksbygging og teamarbeid. All erfaring viser at god 

skoleledelse er avgjørende for arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen, både når det gjelder 

planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av virksomheten.» (uthevninger er 

mine). Skolelederen skal altså stimulere til nettverksbygging og teamarbeid. Når vi ser hvor 

viktig sosial utveksling er for OCB (Bryk & Schneider, 2002), så blir det viktig å se hvordan 

skolen bygger nettverkene og styrker teamarbeidet Jeg har påpekt flere ganger hvordan 

læreres arbeid skiller seg fra mange andre yrker, fordi mesteparten av utførelsen foregår alene 

bak en lukket klasseromsdør. I dette kapittelet vil jeg prøve å beskrive hva teorien sier om 

hvordan lærere samarbeider og hvordan det kan legges til rette for et godt samarbeid, med 

andre ord hvordan bygge skolekultur. Jeg vil bruke teori fra Irgens (Andreassen, Irgens og 

Skaalvik, 2010), og Hargreaves (1996). 
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Irgens tar utgangspunkt i den nye arbeidstidsavtalen som gjaldt mellom 1.8.2006 og 

31.12.2009 i sitt prosjekt der han ser på særlig to spenningsforhold: mellom drift og utvikling 

og mellom individuell og kollektiv arbeidsutførelse (Irgens, 2010). På grunn av min oppgaves 

fokus, kommenterer jeg kun kort funnene for spenningsforholdet mellom drift og utvikling. 

Irgens undersøkelser viste at de kortsiktige, løpende driftsoppgavene ble håndtert og jobbet 

med fremfor å sette av tid til utviklingsarbeid. En av årsakene til dette kan være at 

driftsoppgaver kan gi større mestringsfølelse enn utviklingsarbeid. Når det gjelder 

spenningsforholdet mellom individuell og kollektiv praksis, sier arbeidstidsavtalen at man 

skal sette av tid til både individuelle oppgaver som forberedelser og retting og til kollektive 

oppgaver som å lære av hverandre og utvikle metoder og verktøy. Det er flere undersøkelser 

som peker på at det lærerne gjør kollektivt som et samlet personale, er viktig for kvaliteten 

ved en skole. Både lærernes arbeidssituasjon og elevenes læringsutbytte tjener på den 

kollektive dimensjonen ved lærernes arbeid. Irgens viser til undersøkelser gjort av Rutter og 

hans forskningsteam (1979) ved tolv skoler i London på 1970-tallet. Rutter bruker et begrep 

for å forklare forskjellene: skoleetos. Lærerne ved skoler med sterk skoleetos hadde felles 

normer og verdier og disse skolene hadde sterke fellesskap og skolene opplevde at elevene 

hadde mindre fravær, oppnådde bedre eksamensresultater, hadde bedre atferd og de gjorde 

mindre kriminelle handlinger. Flere undersøkelser i Norge samsvarer med Rutter sine funn. 

«Gode enkeltlærere er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å skape en god 

skole» (Irgens, 2010, s 133). Irgens viser videre til forskning gjort av Dahl, Klewe og Skovs 

fra 2003 som tydelig viser at lærere som jobber i kollektivt orienterte skoler trives bedre og 

opplever deres arbeidssituasjon mindre belastende enn lærere som jobber i individuelt 

orienterte skoler. 

For å forklare skolekultur, begynner Hargreaves (1994) med å forklare hvor viktig det er at 

skolen har en misjon, en visjon. Misjonen motiverer og betyr veldig mye for skolen, den betyr 

ekstra mye for dem som har vært med på å utvikle den. Men en slik misjon kan også være 

med å splitte kollegiet, fordi de som ikke er enige i misjonen kan bli sett på som kjettere, «er 

du ikke med oss, så er du mot oss». Hargreaves mener at begrepene individualisme og 

kollegialitet er for vage og kun blir som symboler. Den individualismen/privatismen som 

preger lærernes arbeid har i de senere år blitt et nytt kjetteri, man skal utrydde fenomenene. 

Lærere blir sterkt påvirket i sin undervisningsstil av tidligere og nåværende kollegaer. Derfor 

utvikler lærere ved ulike type skoler ulike yrkeskulturer, overbevisninger, verdier, vaner og 

undervisningsstil. Denne yrkeskulturen tar lærerne med seg inn i klasserommet, så selv om de 
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er fysisk alene der, har de med seg kollegiet inn, i form av yrkeskulturen. For Hargreaves er 

det fire ulike lærerkulturer som råder ved skoler, nemlig individualisme, samarbeid, påtvunget 

kollegialitet og balkanisering. Strukturen i skolen kan sammenlignes med en eggekartong 

(Lortie, 1975). Lærerne utfører jobben sin i separate klasserom, og man ser lite av hva 

hverandre gjør og sier der. Individualismen er sterk i skolen på grunn av denne eggekartong-

strukturen. Det er mange krefter i samfunnet som jobber for å komme individualismen som er 

i skolen til livs og mener at lærerne underviser på en individualistisk måte på grunn av at de er 

usikre. Individualismen blir sett på som noe negativt. Noen ganger er individualismen 

strategisk, fordi arbeidssituasjonen krever det, ikke nødvendigvis fordi lærerne selv ønsker 

det. Det er viktig at kampen mot individualisme ikke går utover individualiteten til de ulike 

lærerne. Hargreaves sier: «En levende lærerkultur bør være i stand til å unngå 

individualismens begrensninger og samtidig verdsette dens kreative muligheter» (Hargreaves, 

1994, s 192). Samarbeidet som skjer i skoler kan deles i to kategorier: samarbeidskultur og 

påtvunget kollegialitet. En samarbeidskultur er preget av spontanitet, frivillighet, 

utviklingsorientering, den er omfattende i tid og rom og uforutsigbarhet. Relasjonene som 

finnes over hele skolen påvirker samarbeidskulturen. Påtvunget kollegialitet er derimot preget 

av administrativ regulering, obligatorisk deltakelse, implementeringsorientering, den er 

bundet til fast tid og sted og forutsigbarhet I gode samarbeidskulturer vil lærerne kunne bli 

tryggere og sterkere. De vil sammen kunne forholde seg til utviklingsarbeid, også om det 

kommer utenfra, og de vil være i stand til å velge selv hvilke prosjekter de vil jobbe med og 

hvilke de vil legge bort. Påtvunget kollegialitet fører gjerne til ineffektivitet og manglende 

fleksibilitet. Man bruker ikke lærernes profesjonalitet og erfaring på en best mulig måte, man 

sier at dere skal samarbeide da og da. Energien og motivasjonen lærerne kan kjenne på blir 

ledet inn av administrative bestemmelser. I ytterste konsekvens blir samarbeidet eller den 

påtvungne kollegialiteten til balkanisering i skolen (Hargreaves, 1994). Balkanisering er når 

lærerne samler seg i mindre undergrupper og innehar fire kjennetegn: lav 

gjennomtrengelighet, høy stabilitet, personlig identifikasjon og politisk anstrøk. Balkanisering 

er ofte vanlig ved videregående skoler som består av flere studieretninger. Man kjenner igjen 

balkanisering ved at det er noen sterke og varige grupper innenfor organisasjonen og at disse 

gruppene har ulik makt ved skolen. Balkanisering ved en skole forhindrer god utnyttelse av de 

menneskelige ressursene og det forhindrer at man kan skape fleksible læringsmuligheter for 

elevene, at lærerne er i kontinuerlig utvikling og at man er lydhøre for endringer i samfunnet 

Fordi skolekulturer lett blir balkaniserte, foreslår Hargreaves å restrukturere hele 
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organisasjonen, men denne restruktureringen må skje innenfor visse kriterier. Det er viktig at 

lærere, elever og eventuelt foreldre blir hørt når det gjelder restruktureringen. Det skal ikke 

skje i form av at leder har en visjon, men alle må få en stemme. Man må se på lærerne som 

fagpersoner og gi dem større ansvar i beslutningene. Samtidig er det viktig at man holder 

fokus på det felles mål man ønsker å oppnå. Lærerne vil gjennom dette oppnå større grad av 

samarbeid og myndiggjøring, men samtidig vil de få mindre frihet på noen områder. Verden 

er i en utvikling, det må også skolen som kultur og organisasjon være (Hargreaves, 1994). 

3.8 Syntese 

I dette prosjektet skal jeg prøve å få svar på hva leder ved norskopplæring kan gjøre for å 

fremme OCB hos lærerne. For å få frem en dybde i svarene og for å kategorisere svarene, har 

jeg utarbeidet frem forskningsspørsmål. Jeg vil her i syntesen presentere disse 

forskningsspørsmålene igjen og vise hva det teoretiske rammeverket kan tilføre spørsmålene 

mine og hva jeg dermed forventer å finne ut gjennom prosjektet mitt..  

For hvem og hvordan utviser lærerne OCB på skolen, mot leder, kollegaer og elever? Jeg har 

argumentert for at OCB påvirkes av mange ulike faktorer, slik som kultur, konfliktnivå, og 

blant annet om læreren opplever arbeidet sitt som et slags kall. Leder spiller en viktig rolle for 

OCB hos lærerne, noe som er påpekt både gjennom Elstad, Christophersen og Turmo (2010-

2011), Oplatka (2013), og Willis (2015). Leder kan påvirke lærernes OCB gjennom sosial 

utveksling og den relasjonelle tilliten som vokser frem mellom lærer og leder. Lærerne viser 

OCB på ulike arenaer i skolen. OCB-I og OCB-O er to retninger eller mål som OCB har, der 

det er individuelle personer eller organisasjonen som er mottaker for OCB som lærere 

eventuelt viser. Det er viktig at skoler som ønsker suksess, har lærere som utviser både OCB-I 

og OCB-O. Ved å kartlegge informantenes OCB, og deretter å sammenligne de resultatene 

med deres relasjon til leder, håper jeg at jeg er nærmere noen svar på min problemstilling.  

Hvordan påvirker tydelig lederskap OCB ved norskopplæringer? Skoler som ledes med en 

høyere grad av accountability/ansvarsgjøring har behov for en tydeligere ledelse for å styrke 

OCB hos lærerne. Som argumentert for i kapittel 2, om skoleslaget norskopplæringer, har 

dette skoleslaget gjennomgått flere endringer de siste årene og det er mer testing av elevene. 

Det er derfor å forventes at dette påvirker lærerne. Lærerne vil kunne ha større behov for 

ledere som er tydelige i forhold til krav og forventninger enn ved undersøkelsene som ble 
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gjort av Elstad et al i 2010-2011, da de ytre kravene til lærere og elever var mindre enn det de 

er nå. Skolen i Norge har gått gjennom mange reformer de siste årene, spesielt grunnskole og 

videregående skole. De aller siste årene har også accountability og NPM begynt å prege 

norskopplæringen. Accountability som styring i skolen kan føre til at lærerne autonomi blir 

truet, samtidig som det er et poeng at lærerne ikke skal ha for stor grad av privatpraktisering i 

klasserommene. Lærerplanenes endring til utbytteorienterte læreplaner, rokker ved de gamle 

ideene om lærerautonomi. Skolen som system kan være satt sammen av «løse koblinger» og 

leder kan ha liten eller ingen påvirkning på det som foregår i klasserommene og på elevers 

læringsutbytte. Elever ved samme skole kan derfor ha ulikt læringsutbytte alt etter hvilken 

lærer de har. Paulsen (2011) peker på at skoler som bryter denne privatiseringen i 

klasserommene og i stedet velger en samarbeidslæring, vil se resultater i elevenes læring.  

Hvordan kommer sosial utveksling til uttrykk mellom leder og ansatte? Hvordan kommer 

relasjonell tillit til uttrykk mellom ansatte og leder? Når også læreres grad av OCB styrkes av 

sosial utveksling, er det mye som peker i retning av at samarbeidslæring er en positiv ting i 

skolen. Når lærere opplever at det skjer mye sosial utveksling ved en skole, vil dette ut fra 

teorien jeg har presentert, påvirke deres OCB. Hos lærere på skoler der det er sterk grad av 

sosial utveksling og relasjonell tillit, økes deres affektive forpliktelse til organisasjonen og de 

er villigere til å yte ekstra overfor organisasjonen. I analysen og drøftingen ønsker jeg å se om 

det er et mønster i lærernes mekanismer i forhold til hvordan leder oppfører seg og i forhold 

til den sosiale utvekslingen som skjer mellom leder og lærer. Graden av relasjonell tillit vil 

også kunne påvirke disse mekanismene som skjer hos lærerne. Mekanismer er hyppig 

forekommende og lett gjenkjennelige årsaksmønster som utløses under alminnelig ukjente 

forhold eller med ubestemte konsekvenser (Elster, 1998). Mekanismene kan hjelpe oss med å 

forstå, men ikke forutse hva som skal skje. Elster peker på to mekanismer, A-mekanisme og 

B-mekanisme. A-mekanisme skjer når de ubestemte bekymringene som vil bli utløst (hvis 

noen) av flere årsakskjeder. B-mekanisme skjer når vi kan forutse det som utløser av to 

årsakskjeder som påvirker en uavhengig variabel i motsatt retning, og etterlater nettoeffekten 

ubestemt. Elstad, Christophersen og Turmo (2010-2011) argumenterer for at sosial utveksling 

er en forklaring på relasjonell tillit og indirekte for OCB. Disse mekanismene som da skjer 

hos mine informanter kan gi meg mye informasjon om hva som ligger bakenfor den sosiale 

utvekslingen og den relasjonelle tilliten. 



30 

 

Hvordan er leder med på å fremme sosiale relasjoner/ nivå av mellommenneskelig tillit både 

mellom leder/ansatte og mellom de ansatte? Jeg har argumentert for at skoler med suksess 

både på arbeidsmiljø og elevenes læringsutbytte er skoler med høy grad av kollegialitet og lite 

grad av privatpraktiserende lærere. Jeg har også pekt på at OCB blir påvirket av 

konfliktnivået ved en arbeidsplass. De sosiale relasjonene og nivået av mellommenneskelig 

tillit er derfor ytterst viktig, både for at forholdene skal ligge best til rette for fremming av 

OCB og for at forholdene skal ligge til rette for en suksessrik skole. Jeg har argumentert for at 

når lærere er med på å utvikle et mål eller en visjon for skolen, er ytterst viktig og en stor 

motivasjonsfaktor for dem som er med på å utvikle visjonen, men den kan også virke 

splittende på kollegiet. Jeg forventer at lærere som jobber på skoler med en visjon som de 

støtter opp under, også viser større grad av OCB-O. Man vil gjennom målet eller visjonen få 

en større ansvarsfølelse for hele skolen og alle som er elever ved skolen. Jeg har også noen 

forventninger til at lærere som har en stor grad av kollegialitet ved skolen og har en leder som 

klarer å forene kollegiet, vil vise en større grad av OCB-I mot hele kollegiet.  

Jeg har her forsøkt å vise hvordan mitt teoretiske rammeverk støtter opp om mine 

forskningsspørsmål og jeg har presentert noen av mine antakelser for prosjektet knyttet opp til 

denne teorien. 
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4  Forskningsdesign og metode 

4.1 Innledning 

Kvalitativ metode innen forskning gir oss en forståelse av verden slik informantene forstår 

deres verden (Kvale og Brinkmann, 2015). Intervjuer er spesielt egnet der man søker 

kunnskap og informasjon om hvordan enkeltpersoner opplever og forstår deres «verden» 

(Thagaard, 2013). Kvantitativ metode bruker man gjerne når man ønsker å få inn flere svar, å 

samle inn tall og lage statistikk som forklaring på hvorfor virkeligheten er som den er. I mitt 

forskningsprosjekt har jeg valgt å bruke kvalitativ metode, med forskningsintervjuet som 

metode for innsamling av data. I henhold til problemstillingen min kunne jeg også ha valgt 

kvantitativ metode eller mixed methods. På grunn av prosjektets omfang, la jeg vekk tanken 

på mixed methods. Fordi jeg virkelig forsøker å få en forståelse av hvordan lærere oppfatter 

deres «verden» og hva de mener ledere kan gjøre, var forskningsintervjuet det som egnet seg 

best.  

Jeg vil i dette kapittelet beskrive forskningsdesignet mitt etter Maxwells interaktive modell. 

Modellen for mitt prosjekt kan sees på s 30. Maxwells interaktive modell er delt inn i disse 

hovedpunktene: metode, mål, konseptuelt rammeverk, forskningsspørsmål/problemstilling og 

validitet/reliabilitet (Maxwell, 2008). Det konseptuelle rammeverket, teorien, er beskrevet i 

kapittel 3, der jeg også har beskrevet hvordan teorien er valgt ut, og jeg vil ikke komme 

videre inn på det i dette kapitlet. Mål og problemstilling er beskrevet i kapittel 1 og 

presenteres ikke mer her. Validitet og reliabilitet vil bli beskrevet grundig i 

avslutningskapittelet, men jeg kommer også inn på det avslutningsvis i dette kapittelet. Dette 

kapittelet vil i hovedsak fokusere seg om hvilken metode jeg har valgt og hvordan jeg har 

samlet inn og analysert empirien.  

Maxwells interaktive modell er tilpasset kvalitativ forskning. Modellen er designet slik at det 

ikke er noe fast sted å begynne med designet, og den viser hvordan alle delene i modellen 

påvirker hverandre (Maxwell, 2008). Et eksempel på dette i mitt eget prosjekt er hvordan 

datainnsamlingen, altså intervjuene, påvirket mitt konseptuelle rammeverk. En av 

informantene nevnte for eksempel hvordan de underviser målrettet mot norskprøvene, og da 

innså jeg at jeg trengte teori på akkurat dette. Jeg trakk derfor inn Popham (2001) og teaching 

to the test etter at intervjuene var foretatt. Modellen er ikke en modell for hvordan å utføre et 
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forskningsprosjekt, men det er en modell av og for forskning. Den er laget for at forskeren 

skal den faktiske strukturen til prosjektet og hjelpe med å planlegge å gjennomføre studiet. 

Modellen behandler forskningsdesign som en enhet, ikke bare som noe abstrakt. Maxwell 

poengterer at han ikke har et eget emne for etikk. Dette er fordi man som forsker må vurdere 

etikk inn i hvert emne i forskningsdesignet (Maxwell, 2008). Jeg behandler derfor etiske 

spørsmål inn i hvert emne, slik Maxwell har tenkt at det skal gjøres og ikke som et eget 

kapittel i min redegjørelse av empiri og forskningsdesign. 
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Figur 1: Maxwells interaktive modell for forskningsdesign for mitt prosjekt
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4.2 Metode 

4.2.1 Valg av metode 

Selve problemstillingen i dette prosjektet bestemmer mye i forhold til valg av metode. Hva 

mener lærere gir noen føringer for hvilken metode som egner seg best for å samle inn data. 

Det kvalitative forskningsintervjuets formål er å forstå informantens perspektiv og syn på det 

det spørres etter (Kvale og Brinkmann, 2015). Fordi målet mitt med studien er å forstå 

lærernes syn og tanker rundt hva leder kan gjøre, så er intervju et passende verktøy å bruke 

for å samle inn data til dette prosjektet 

Intervju innen forskning har mange forskjellige former. Som forsker kan man velge å ha 

veldig lite struktur og kan sees på som en slags samtale mellom forsker og informant. 

Fordelen med å ha lite struktur er at forskeren kan følge opp det som blir sagt og utdype noen 

av de temaene informanten kommer innom. Disse temaene hadde kanskje ikke forskeren tenkt 

på i forkant av studiet. Intervju i den andre enden av skalaen er veldig strukturert, der er alle 

spørsmålene tenkt ut og skrevet ned på forhånd. En fordel med et veldig strukturert intervju er 

at man kan sammenligne svarene man får. Man bruker da denne metoden når det er viktig å 

kunne sammenligne svarene. Den tredje og mest vanlige metoden er et semi-strukturert 

intervju. I det semi-strukturerte intervjuet er temaene bestemt på forhånd, men rekkefølgen er 

ikke bestemt (Thagaard, 2013). I sin bok, Det kvalitative forskningsintervjuet, sier Kvale og 

Brinkmann at det semi-strukturerte intervjuet verken er en åpen samtale eller en spørsmål-

svar-samtale. Man har en intervjuguide som forsikrer at man kommer innom visse temaer og 

som inneholder forslag til spørsmål. Målet med et slikt intervju er å innhente informasjon og 

beskrivelser om informantens verden (2015). Jeg valgte i denne studien å benytte meg av det 

semi-strukturerte intervjuet I intervjuene hadde jeg da mulighet til å plukke opp utsagn 

informantene ga og utdype dem videre. Informantene kunne også ha ideer og tanker om hva 

som var viktig for deres fremming av OCB enn det jeg hadde tenkt på forhånd. 

4.2.2 Hvordan utvalget er gjort 

Problemstillingen min retter seg mot lærere, det var derfor kun lærere jeg var interessert i å 

intervjue.  Ønsket var å få lærere som hadde stor diversitet Jeg måtte foreta flere valg 

angående valg av informanter. Et av alternativene var å intervjue to lærere og to elever ved 
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samme skole. Intervju av elevene ville være for å se om OCB hos lærerne var synlig for 

elevene og deres læring. Fordi resultatene på norskprøver ligger offentlig ute på Vox, og fordi 

det ville være vanskelig å intervjue elever med såpass dårlige norskkunnskaper, falt valget på 

at jeg heller intervjuet fire lærere ved to forskjellige skoler. Jeg ønsket et utvalg av lærere som 

dekket stor diversitet og fra ulik størrelse på skolene. Jeg ønsket også å intervjue lærere fra 

andre kulturer. Med dette utvalget kunne jeg sammenligne OCB på stor og liten skole, i 

forhold til ansenitet og i forhold til kulturforskjeller. 

Det var viktig for meg at jeg ikke var forutinntatt da jeg begynte intervjuene. Jeg tok derfor 

kontakt med to skoler i to kommuner av ulik størrelse. Jeg sendte først en informativ mail om 

prosjektet mitt til rektor, der jeg skrev at jeg var interessert i å intervjue to lærere ved skolen 

og informerte om hva prosjektet handlet om. Jeg skrev så at jeg ville ta telefonkontakt med 

rektor uken etter. Jeg fikk da navnene og kontaktinformasjon på lærere som var villige til å 

delta i prosjektet Man kan derfor si at utvalget er delvis tilfeldig. Skolene jeg kontaktet er ikke 

tilfeldig, men lærerne som var villig til å delta var mer tilfeldige. Ved den ene skolen ba jeg 

om å få en lærer fra en annen kultur. Skolene er forskjellige i størrelse og i organisering. Det 

ligger derfor grunnlag for å få forskjellige svar på hva leder kan gjøre for å fremme OCB hos 

lærerne, hvis skolestørrelse er med på å påvirke dette. Den store skolen har nesten dobbelt så 

mange elever som den mindre skolen. Den skolen med flest elever vil heretter bli kalt 

Storskolen og den mindre skolen vil bli kalt Lilleskolen. Rektoren ved Storskolen 

videresendte min mail til de ansatte og spurte om noen var villige til å delta. Hun hadde derfor 

to lærere tilgjengelig da jeg ringte uken etter. Rektoren ved Lilleskolen var mer selektiv og 

gjennom min kontakt med ham, opplevde jeg at seleksjonen gikk på at han ikke ønsket å 

spørre lærere han mente hadde mye å gjøre. Jeg fikk i utgangspunktet én lærer fra Lilleskolen, 

men da jeg var der for å intervjue den flerkulturelle læreren, ønsket den andre læreren også å 

være med fordi hun mente det var et viktig tema i prosjektet. Fordi funnene fra den 

flerkulturelle læreren var så interessante i forhold til de etnisk norske lærerne, ønsket jeg 

egentlig ett intervju til med en lærer fra en annen kultur. Dette lot seg ikke gjøre på grunn av 

tid og størrelse på prosjektet. Jeg kommer derfor ikke til å bruke hennes intervju til å 

konkludere noe om OCB og andre kulturer, men der hennes svar skiller seg veldig fra de 

etnisk norske, bruker jeg det som et mål for å få frem det som særpreger den norske OCB.  
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4.2.3 Kort presentasjon av skoler og informanter 

Storskolen er en forholdsvis stor skole med over 500 elever. Den holder til i en liten by i 

utkant-Norge og både Randi og Gunda jobber ved denne skolen. Skolen er organisert slik at 

undervisningen foregår i flere bygg rundt om i byen og alle i administrasjonen sitter i samme 

bygg. De to lærerne jeg intervjuet jobbet i ulike bygg, både fra hverandre og fra 

administrasjonen. Både Randi og Gunda er mellom 40-60 år og har jobbet ved skolen lenge. 

Den som har jobbet kortest tid, har jobbet der over åtte år. Begge har jobbet ved andre 

skoler/skoleslag før. Begge lærerne oppgir at det er konflikter mellom rektor og flere av 

lærerne. 

Lilleskolen har rundt 300 elever og ligger i en naboby til der Storskolen ligger. Også her er 

skolen organisert slik at undervisningen finner sted i flere bygg. Her har de organisert det slik 

at norskopplæring og komprimert grunnskole for bosatte er i samme bygg og norskopplæring 

for asylanter er i et annet bygg. Ona og Lilly er begge ganske nyansatte. Ona har jobbet som 

lærer i mange år, også i hjemlandet sitt. Lilly har blant annet jobbet i det private tidligere. 

Både Ona og Lilly er mellom 30-50 år. Skolen er organisert slik at to og to lærere samarbeider 

om en klasse. Begge lærerne jeg intervjuet har en forståelse av at denne ordningen er initiert 

av leder. Som man vil se ut fra presentasjon av funn, var det leder som forrige skoleår 

bestemte hvem som skulle jobbe sammen, mens de dette skoleåret har fått kommet med 

ønsker selv.  

Resultater til alle kommuner ligger ute på Vox sine hjemmesider. Her ligger resultatene ute 

fra høsten 2014, da resultatene ble lagt ut for første gang. Resultatene viser hvor mange elever 

som har blitt testet og hvor mange prosent av elevene som oppnådde de ulike nivåene; B2, 

B1, A2, A1, under A1 og hvor mange prosent som ikke er blitt testet. B2 er det beste 

resultatet. Elevene må oppnå A2 for å få oppholdstillatelse når man søker om dette etter 1. 

januar 2017. Elevene prøves i fire forskjellige kategorier: leseforståelse, lytteforståelse, 

muntlig fremstilling og skriftlig fremstilling. De får individuelle vurderinger i disse fire 

kategoriene. I mange kommuner i landet er det bare én norskopplæring, man kan på denne 

måten finne ut resultatene til mange spesifikke skoler. Jeg vil her vise resultatene til 

Storskolen og Lilleskolen. For at resultatene best mulig skal vises, har jeg lagt sammen 

resultatene fra alle de fire kategoriene elevene testes i. Det vil si at når tallet 120 vises på B2 

for Lilleskolen, er det sammenlagt for muntlig, leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig 

framstilling.  
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Figur 2: Resultater på norskprøvene, fire ulike tester sammenlagt, høst 2015 

 

Figur 3: Resultater på norskprøvene, fire ulike tester sammenlagt, vår 2016 

 

Disse to statistikkene viser hvordan de to skolene har gjort norskprøvene i forhold til 

landsgjennomsnittet og i forhold til hverandre. Man må lese statistikkene slik at det er mest 

positivt å skåre høyt på første punkt. Vi ser her at Lilleskolen har hatt en stor forbedring når 

det gjelder elever som har bestått prøvene på et B2 nivå. Elevene der har økt fra 70 til 120 

poeng. Samtidig har de også mange elever som skårer på A1-nivå. Resultatene fordelt på hver 

delprøve ligger som vedlegg til oppgaven. Tallene der er rundet av, slik at man ikke kan finne 

ut hvilke skoler som er casene mine. Det kan være mange årsaker til at norskopplæringer 
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opplever gode eller dårlige resultater ved norskprøvene. Fordi skolene er så små, kan 

elevoppbyggingen spille en stor rolle. Om man får en stor gruppe fra et land med mange 

analfabeter et år, vil det helt klart vises i disse resultatene. Jeg vil likevel i drøftingen min se 

om jeg kan se noen sammenhenger mellom grad av OCB hos lærerne og elevenes resultater 

på norskprøvene.  

Da tidligere studier har vist at 8 av 10 lærere i norskopplæringen i Oslo er kvinner (Fafo, 

2011). Det er altså stor overvekt av kvinner i norskopplæringen i Norge, og dette er kanskje 

også en av årsakene til at alle mine informanter endte opp med å være kvinner. 

4.2.4 Utforming av intervjuguide 

OCB er et faguttrykk som kan være vanskelig å forstå og forklare. I utformingen av 

spørsmålene til intervjuguiden prøvde jeg å være bevisst på at jeg ikke brukte OCB, men ord 

og uttrykk som ligner og som lærerne ville forstå. De fikk en forklaring med eksempler på 

hva OCB er i forkant av intervjuet. Ut fra tidligere forskning, spesielt Elstad, Christophersen 

og Turmo (2010, 2011) og Bryk & Schneider (2002) laget jeg forskningsspørsmålene. Disse 

inneholder fagord som det ikke er meningen at lærerne skulle forstå, men de hjalp meg til å 

lage utdypningsspørsmål slik at jeg kunne få svar på det jeg egentlig ønsket å få svar på. 

Thagaard (2013) viser til Rubin & Rubin (2012: 123-125) til forskjellige typer struktur i 

intervjuguiden. Jeg har valgt å bruke «tre-med-grener-modellen». Stammen skal representere 

hovedtema, som i mitt prosjekt er OCB. Grenene er da de enkelte temaene som utdypes med 

oppfølgingsspørsmål. «Grenene» i mitt prosjekt ble da først å bli kjent med læreren i forhold 

til OCB, deretter spurte jeg om strukturelle årsaker til at OCB var sterk eller svak. Det tredje 

jeg syntes var viktig å få kjennskap til var hvordan relasjonell tillit påvirket OCB hos 

informantene, for deretter å se på sosial utveksling. Emnet OCB og hva som påvirker det er 

stort og jeg har derfor måtte foreta noen valg angående hva jeg ønsket å finne ut gjennom 

prosjektet Intervjuguiden er vedlagt som vedlegg nr. 1.  

Jeg gjennomførte et prøveintervju på en lærer i forkant av intervjuene. Denne læreren jobber 

ikke på norskopplæring for voksne, men underviser minoritetsspråklige barn i vanlig 

grunnskole. Intervjuet kan derfor ikke relateres til prosjektet, men det var viktig for meg å øve 

på intervjusituasjonen og intervjuet ga meg et innblikk i hvor lang tid et intervju ville ta. Dette 

intervjuet var en viktig del av forberedelsesprosessen. Jeg fikk også se hvordan spørsmålene 

fungerte og om lærerne ville forstå hva jeg egentlig spurte etter. 
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4.2.5 Gjennomføring av intervjuet og innhenting av data 

Jeg tok kontakt med lærerne via telefon eller epost og avtalte møter med dem. De fleste av 

dem møtte jeg i deres arbeidstid, på deres arbeidssted. De hadde fått beskjed om at 

intervjuene ville ta ca. én time. Jeg ble møtt av positive, villige lærere. Alle intervjuene 

foregikk uforstyrret. Da intervjuet startet informerte jeg dem enda litt mer om prosjektet og 

forklarte uttrykket OCB for dem. Jeg forklarte også at jeg kom til å bruke uttrykk som yte 

ekstra og være motivert, men at å yte ekstra ikke nødvendigvis betyr mange ekstra timer med 

arbeid hjemme. Lærerne ble også informert om at vi kom til å snakke om lederen deres, men 

at dette ikke var en evaluering av lederen. Informasjonen jeg ville ha tak i var hvordan de 

mener at ledere generelt kan fremme deres OCB. For meg var det viktig å avklare dette i 

forkant, fordi jeg i intervjuguiden hadde forberedt en del spørsmål som gikk direkte på 

lederen deres. Jeg ønsket ikke at lærerne opplevde dette ubehagelig når vi da kom til disse 

spørsmålene. De fikk også vite at jeg ville ta opp intervjuet på telefonen som lydopptaker. 

Dette samtykket alle lærerne til. Kvale og Brinkmann sier at mange informanter opplever 

intervjuet som en berikelse og er glad for at de var med på prosjektet (2015). Dette opplevde 

jeg med alle jeg intervjuet. De opplevde det spennende og berikende. Spørsmålene fikk dem 

til å reflektere over sider ved jobben de ikke nødvendigvis hadde reflektert over før. Alle 

lærerne takket meg da intervjuene var ferdig for at de hadde fått lov til å delta i prosjektet 

Det første intervjuet etter pilotintervjuet var annerledes enn de andre intervjuene. Dette 

intervjuet tok halvparten av tiden de andre intervjuene tok. Jeg vil si at jeg hadde en god 

relasjon til informanten og hun hadde meldt seg frivillig til å delta i prosjektet mitt, men da vi 

begynte å prate om relasjonene mellom henne og leder, sa hun bare at de ikke hadde noen 

relasjon. Svarene hennes gjorde nok at jeg ble mer forsiktig i spørsmålene mine enn jeg var i 

de andre intervjuene. Det kom tydelig frem at det var en konflikt mellom lærer og leder, og 

fordi min forskning ikke handler om en evaluering av leder, forsøkte jeg da å stille 

spørsmålene slik at intervjuet ikke handlet om den gitte lederen.  

Ett av intervjuene var med i fra en annen kultur. Det kan være vanskelig i tverrkulturelle 

intervjuer å vite hva som er kulturelle faktorer som påvirker svarene (Kvale og Brinkmann, 

2015). Jeg opplevde ikke noen problemer med dette. Læreren snakket godt norsk og hadde 

bodd flere år i Norge. Hun kjente godt til norsk kultur. Jeg mener at hun er representativ for 

andre kulturer i forhold til hva som fremmer hennes OCB.  
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Registrering av intervju kan foregå på flere måter. Intervjueren kan skrive ned det som blir 

sagt og prøve å stole på sin egen hukommelse. For å huske mest mulig, bør man skrive ned 

mens man holder intervjuet. Dette kan virke meget distraherende og man vil måtte være 

opptatt av flere ting samtidig. Intervjueren kan derfor miste viktig informasjon i form av 

ansiktsuttrykk og tonefall. Man kan også filme intervjuene. Da vil intervjueren kunne se 

kroppsspråk og ansiktsmimikk. Filming egner seg godt for å fange opp mellommenneskelige 

samspill (Kvale og Brinkmann, 2015). Fordi mine intervjuer var med én lærer av gangen, 

valgte jeg å gjøre lydopptak. Lydopptak er det vanligste verktøyet ved intervjuer. Fordi jeg 

brukte lydopptaker, kunne jeg konsentrere meg om lærerne og konsentrere meg om emnet og 

dynamikken i intervjuet (Kvale og Brinkmann, 2015).  

4.2.6 Behandling av data 

Forskere må vurdere om de vil transkribere intervjudata før analysen. På den ene siden kan 

transkribering gi viktige detaljer og en presis, ordrett gjengivelse av intervjuet. På den andre 

siden utelater de gjerne ikke-verbale aspekter og det som finner sted før og/eller etter 

intervjuet og de tar mye tid å gjennomføre (Cohen et al, 2011). Transkribering krever tid og 

ressurser. Jeg valgte å transkribere alle intervjuene selv. Ved å gjøre det selv, fikk jeg en 

repetisjon av intervjuene og jeg ble ekstra godt kjent med dem. Kvale og Brinkmann (2015) 

poengterer at forskere som transkriberer selv vil huske og allerede under transkripsjonen 

begynne på meningsanalysen. Jeg valgte å transkribere alt som ble sagt. Da jeg transkriberte, 

lagde jeg en tabell hvor linjene har to forskjellige farger, annenhver etter hverandre. På denne 

måten unngikk jeg å måtte skrive inn hvem som pratet og kunne bare gå ned en linje når den 

som pratet skiftet Jeg har anonymisert skoler og lærerne. Fordi de fleste av oss husker farger 

bedre enn navn, valgte jeg fire ulike farger på tabellene. Disse fargekodene er helt tilfeldige, 

men de går igjen i mine tabeller. Jeg vet derfor, kun ved å se på fargen på tabellen, om jeg 

leser intervjuet til Randi (rød tabell), Gunda (gul tabell), Ona (oransje tabell), Lilly (lilla 

tabell). Dette gjorde prosessen med analysen enklere å organisere og strukturere, fordi jeg 

visste at om jeg skrev om Randi, skulle jeg bare se på den røde tabellen. 

For å organisere og presentere data, valgte jeg å kode datamaterialet. I en kvalitativ studie har 

man et stort, skriftlig datamateriale. Dette må behandles slik at man kan trekke ut mening fra 

materialet i forhold til problemstilling og mål med studien. En kode er et navn som forskeren 

gir et stykke tekst som inneholder en idé eller informasjon. Man kan bestemme kategoriene på 



41 

 

forhånd eller som en respons til datamaterialet man har samlet (Cohen et al. 2011). Det er 

både fordeler og ulemper med koding. Ved koding blir forskeren kjent med hver detalj i 

materialet og det gir en god oversikt. For nye forskere, noe jeg er, kan koding også gi den 

fordelen av at det kan være enklere å dele opp analysen ved hjelp av flere trinn. På den andre 

siden kan koding føre til at forskeren får et distansert forhold til data (Kvale og Brinkmann, 

2015). Kodene er organisert etter de fire forskningsspørsmålene jeg hadde i intervjuguiden: 

 1. Hvordan kommer OCB til uttrykk hos lærerne og til slutt?  

2. Hvordan påvirker tydelig lederskap OCB ved norskopplæringer?  

3. Hvordan kommer relasjonell tillit til uttrykk mellom ansatte og leder?  

4. Hvordan kommer sosial utveksling til uttrykk mellom leder og ansatte og mellom 

kollegaer?  

5. Hvordan er leder med på å fremme sosiale relasjoner/ nivå av mellommenneskelig tillit 

både mellom leder/ansatte og mellom de ansatte?  

I tillegg har jeg en kode til: 6. Hva har elever, kollegaer, leder og organisasjonen igjen for at 

lærerne viser stor grad av OCB? 

4.3 Reliabilitet og validitet i prosjektet 

Reliabilitet handler om påliteligheten til forskningen (Kvale og Brinkmann, 2015). Ville en 

annen forsker som gjennomførte en studie med samme metoder, oppnå de samme resultatene?  

Kan forskningen reproduseres? Thagaard (2011) viser til hvordan Seale deler reliabilitet inn i 

ekstern og indre reliabilitet. Ekstern reliabilitet handler om forskningen kan reproduseres og 

intern reliabilitet handler om i hvor stor grad det er samsvar i konstruksjon av data med andre 

forskere som arbeider med samme tema. For å øke reliabiliteten i mitt prosjekt har jeg derfor 

forsøkt å være så transparent og detaljert som mulig (Thagaard, 2011). Jeg har gitt en detaljert 

beskrivelse av hvordan jeg har arbeidet meg frem til datamaterialet og hvilke metoder jeg har 

brukt for å analysere data. I teorikapittelet har jeg også tydelig vist hvilken teori og tidligere 

forskning jeg tolker datafunnene opp mot. Fordi jeg er alene om prosjektet, har veileder vært 

uvurderlig for også å styrke reliabiliteten til prosjektet Han har lest gjennom teksten og 

arbeidet mitt og kritisk evaluert fremgangsmåter. Fordi jeg har valgt intervju som metode for 
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datainnsamling, møter jeg også andre utfordringer i forhold til reliabilitet. Som forsker kan 

jeg ikke opptre likt i møte med alle informantene mine. Jeg har tidligere referert til at ett av 

intervjuene var annerledes enn de andre.  

Maxwells overskrift for å introdusere validitet er: Validitet, hvordan tar du feil? (Maxwell, 

2008: s 240). Hvordan du kan ta feil, beskriver godt hva validitet handler om. Validitet er 

knyttet til hvor gyldig tolkning av data er. Som forsker kan jeg styrke validiteten med å vise 

tydelig hvordan jeg har analysert datamaterialet (Thagaard, 2011). Jeg har i analysene mine av 

intervjuene, forsøkt å være så tydelig og gjennomsiktig som mulig i hvordan jeg har kommet 

frem til funnene mine. Jeg har transkribert intervjuene i sin helhet, slik at det ikke er meg som 

har valgt ut de delene av intervjuene jeg syntes var viktige. Maxwells interaktive modell 

samsvarer med det Kvale og Brinkmann (2015) sier om validitet. Validitet er ikke en egen 

undersøkelsesfase, eller hører til én del av undersøkelsen, men den skal gjennomsyre hele 

prosessen. Maxwell (2008) deler validitet inn i to hovedpunkter man må være ekstra 

observant overfor i forskning, nemlig forskerbias og reaktivitet (den påvirkningen forskeren 

har på informantene). Forskerbias handler om hvordan data blir forvrengt av forskerens 

teorier, verdier og forutinntatte idéer. Teorikapittelet mitt viser hvilke teorier jeg har brukt og 

som kan påvirke analysen min. I forhold til forutinntatte idéer, har jeg selv hatt flere ledere og 

jeg vet hva som fremmer min OCB. Dette kan være med på å påvirke både utformingen av 

spørsmålene og analysen. Det er viktig at jeg er bevisst dette. 

Dette kommer til å bli beskrevet videre i kapittel 7, som en oppsummering på hvordan jeg har 

jobbet og hvor valide funnene mine er. 
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5 Analyse og resultater 

5.1 Oversikt over kapittelet 

I dette kapittelet vil jeg legge frem de empiriske funnene fra de fire intervjuene jeg har 

gjennomført gjennom dette prosjektet Jeg har valgt å presentere funnene etter 

forskningsspørsmålene i intervjuguiden jeg fulgte. Alle intervjuene ble gjennomført etter en 

semi-strukturert metode, og intervjuene tok derfor sine egne retninger i tillegg til de 

spørsmålene jeg hadde gjort klart. Det er viktig å få frem noe av dette også. Etter 

forskningsspørsmålene er det er delkapittel som vil handle om hva elever, kollegaer og skole 

har igjen for at lærerne viser stor grad av OCB. Presentasjonene av funn er organisert slik at 

ett og ett intervju blir presentert under hvert delkapittel. Rekkefølgen er slik jeg hadde 

intervjuene: Randi, Gunda, Ona og Lilly. Kapittel 5 avsluttes med en oppsummering av de 

viktigste funnene. 

5.2 Forskningsspørsmål 1, lærernes forhold til OCB 

5.2.1 Hva mener lærerne selv de blir motivert av? 

Lærerne ble spurt om hva det er som gjør at de trives/ ikke trives på arbeidsplassen. Jeg synes 

det er viktig å få frem dette også her, før jeg går videre og presenterer forskningsspørsmålene. 

De fire lærerne er ganske like i hva som motiverer dem mest, det er å jobbe med elevene. Men 

det som ligger bakenfor dette, varierer i noen grad hos de ulike lærerne. Randi sier at hun er 

interessert i den sosialantropologiske biten hun får ved dette skoleslaget Hun er opptatt av 

kultur og på norskopplæringer må man diskutere mange ting for å lære språket. Det får hun 

dekket her. I tillegg motiverer kollegaene henne.  

Gunda sier at hun liker godt dette skoleslaget, og hun synes det er spennende å undervise 

voksne, det å observere hvordan voksne lærer. Hun blir motivert av å kunne bruke ulike 

metoder og det å hele tiden være i en utvikling som lærer. Hun har, som eneste lærer ved 

skolen, en metode hun synes det er veldig spennende å bruke, det er suggestopedi (se s. 45 for 

definisjon). Det å kunne utvikle seg og lære nye metoder, er en slik sterk driver for henne, at 

selv om skolen ikke støtter henne økonomisk, så betaler hun selv for kursene. 
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Den flerkulturelle læreren, Ona, som er representert blant intervjuene sier at det er elevene 

som er viktigst for hennes trivsel, hun er fra et arabisktalende land og det er nå mange elever 

fra Syria, noe som gjør at hun kan få praktisert sitt språk også. Hun blir også motivert av at 

hun kan hjelpe elevene ekstra mye fordi hun snakker språket. I tillegg til dette synes hun at 

hun har en fantastisk leder og trives godt sammen med kollegaene sine. 

Lilly trives alle steder hun er, hun trives generelt. For henne er det viktig at hun kan bruke av 

seg selv på jobb, at hun klarer å prestere noe overfor elevene og at hun blir satt pris på.  

Dette er bare et kort, innledende avsnitt, for å beskrive hva lærerne mener er viktig for deres 

trivsel på jobb og hva som kan motivere dem til å yte ekstra. De har da enda ikke blitt spurt 

om leders rolle i hvordan deres OCB blir påvirket Oplatka. (2006) sier at mange lærere føler 

et slags kall til å bli lærere, det kan vi se igjen i disse lærerne. Det er elevene som er viktigst 

for dem og det er derfor de jobber som lærere. Det er også derfor de uttaler at det er selve 

relasjonen med elevene som er den sterkeste pådriveren for deres OCB. Gjennom å jobbe med 

elevene, vil også lærerne få en sterk grad av sosial utveksling, selv om denne utvekslingen er 

av en annen type enn den med kollegaer eller leder.  

5.2.2 Hvordan kommer OCB til uttrykk hos lærerne? 

Jeg ønsker å presentere hvordan OCB kommer til uttrykk hos lærerne fordi jeg gjennom 

intervjuene fikk en forståelse for at mange av lærerne gjorde mye ekstra overfor elevene og i 

noen grad kollegaene, men ikke mange av dem ytte ekstra overfor leder og skolen som 

organisasjon. Dette blir derfor et viktig aspekt å rette søkelyset mot.  

På spørsmål om Randi kan gi noen eksempler på hvordan hun yter ekstra svarer hun dette: 

Overfor elevene gjør jeg mye utenom, de har jo mye, de trenger mye hjelp og har mye behov 

for det og gjør mye som nav skulle gjort, hehe og sånn, og som de kanskje ikke gjør, hjelper 

dem ekstra, så det gjør jeg, hm vi kollegaene hjelper hverandre også, jeg har en kollega, slash 

venninne med et ganske så sykt barn og nå har vi jo tatt og slått sammen klassene og tatt 

doble klasser sånn at hun kan være hjemme, så det gjør vi. Vi har ikke så mange vikarer. Hun 

sier også at de har skrevet brev til ledelsen om noen endringer de ønsker på skolen: Nei, men 

vi  æ vi utveksler tips og sånt hele tiden, vi andre, men vi har bedt om å få gjøre det mer sånn 

på møter, og virkelig dele pedagogiske gullkorn, som du sier, men det får vi aldri tid til. Vi får 

liksom, det blir aldri tilrettelagt for det der. Det har vi faktisk, IGJEN, for en uke siden 
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skrevet et brev til ledelsen om at vi gjerne vil ha tid til sånne ting, vi mener det er veldig, at vi 

blir flinkere av det Og vi har jo lyst til å bli flinkere, selvfølgelig. Her viser de jo initiativ til å 

gjøre noen endringer ved noe ved skolen de mener ikke fungerer. Randi ønsker å kunne ta 

noen frikvelder sammen med elevene og ta dem med ut spille litt på lokalsamfunnet, vi skal jo 

liksom integrere dem, det er jo ikke så lett det inne i dette klasserommet her. Hun vil da 

avspasere dagen før eller etterpå. Ledelsen ved skolen gir liten åpning for at dette kan skje. 

Randi viser ingen tegn til OCB-O, men hun viser OCB-I både mot elever og kollegaer.  

OCB kommer best til uttrykk gjennom selve undervisningen eller i klasserommet hos Gunda. 

Fordi hun bruker suggestopedi i undervisningen, krever dette veldig mye forarbeid. 

(Suggestopedi er en metode for språkinnlæring utviklet av den bulgarske hjerneforskeren, 

Georgi Lozanov. Elevene skal bruke sin kreativitet og lære språk gjennom musikk, fantasi, 

humor, rollespill med mer. Elevene lager sine norske alter ego som de bruker i 

klasserommene (suggestopedi.no)). De gangen hun driver med renspikket suggestopedi, har 

hun ikke mye annet overskudd: da tok jeg meg ikke tid til å sette på te og rydde, jeg gjorde 

minimalt, men etter jul så begynte jeg med en ny gruppe, den jeg har nå og da hadde jeg mer 

tid, og da kunne de som hadde gjort det før jul få lov til å slappe av. Hun viser OCB både mot 

elever og mot kollegaer. Når hun har overskudd, så kan hun også finne på å bake kake eller ta 

med frukt til elevene, og de kan dra på tur sammen som en del av undervisningen. Hun uttaler 

at det å utvikle nye metoder er noe som motiverer henne og som får henne til å glede seg til å 

gå på jobb. Dette vises også igjen der hun viser sin OCB – i klasserommet, med å ta på seg 

ekstra krevende metodikk som krever mye forberedelser. Gunda viser mest OCB-I, jeg ser få 

tegn til OCB-O. 

Ona lar seg villig bruke som tolk på skolen, da hun snakker samme språk som flere av 

elevene. Dette opplever hun selv er å yte ekstra. Hun sier at mange av elevene sliter psykisk. 

De er fysisk til stedet i klasserommet, men ikke psykisk. Da er de fortsatt i Syria. Hun hjelper 

elevene med at hun prater med dem og hun lar dem prate om sine problemer med henne. I 

forhold til kollegaene, deler hun undervisningsopplegg som hun føler fungerer godt. Det er 

ikke så viktig at de andre lærerne ikke deler sitt tilbake, selv om dette hadde gitt henne mer 

motivasjon. Jeg opplever at Ona viser mest OCB-I, men også noe OCB-O.  

Lilly gjør mye ekstra på jobb. Hun søker stadig etter ny kunnskap, også i fritiden og hun deler 

gjerne av den kunnskapen hun erverver seg. Hun sender ideer ut på mail til de andre lærerne. 

Noen av de andre lærerne sender også ideer tilbake. Overfor elevene føler hun at hun bruker 
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mye kapasitet på å gi dem tilrettelagt undervisning, for selv om elevene er delt opp i grupper 

etter hvilket nivå det er på dem, opplever hun at det er store forskjeller innad i gruppen. Hun 

mener da det er viktig at de får undervisningen tilrettelagt deres nivå. Lilly melder seg også 

frivillig til å være med i komiteer og i arbeidsgrupper for å forsøke å gjøre organisasjonen til 

en bedre arbeidsplass. Når hun hører positive eller negative ting i samtaler med kollegaer, gir 

hun beskjed til leder om det hun har hørt, selvfølgelig anonymt i forhold til hvem hun hørte 

det fra. På denne måten yter Lilly ekstra på mange nivåer innenfor skolen. Jeg opplever at 

Lilly viser mye både OCB-I og OCB-O. 

5.3 Forskningsspørsmål 2, tydelig ledelse 

Hvordan påvirker tydelig lederskap OCB ved norskopplæringer? 

Lærerne oppfattet dette spørsmålet på ulike måter. For noen lærere betyr tydelig ledelse 

kontroll og for noen lærere betyr det at leder klarer å gi tydelige beskjeder og følge opp det 

han/hun har startet. Randi ved Storskolen ønsker helt klart ikke en tydelig leder. Hun 

definerer tydelig som en leder som skal kontrollere. Kontrollen for Randi ligger i at rektor 

stiller mange krav og har en tilstedeværelsespliktpolicy det lærerne må være mye til stedet på 

skolen. Randi opplever at rektor gjerne skulle se at denne var enda høyere. For henne er det å 

ha en tydelig leder demotiverende. Hun sier: Ah, jeg synes jo det er negativt, men samtidig, vi 

har jo motivasjon her, egentlig alle sammen, men det er ikke derfor, det kommer fra 

kollegaene og elevene. På spørsmål om hun skulle ønske rektor var mer eller mindre tydelig 

sier hun: Mye mindre tydelig, jeg ønsker mer aaa tillit …. Og frihet også. Hun er veldig 

opptatt av å please oppover i systemet og ikke så opptatt av lærere og elever. Skolen er 

organisert slik at de nå har fått inspektører som har personalansvar for noen lærere hver. 

Randi sier at årsaken til dette er og det er på grunn av mange år med så røde skåringer, for å 

prøve å gjøre det annerledes da, og det har hjulpet, absolutt.  De røde skåringene viser til 

medarbeiderundersøkelser de har hatt gjennom flere år. Hun opplever at hun har et bedre 

forhold til inspektør og at ting ved skolen har blitt bedre etter at denne ordningen startet. 

Randi har ikke behov for en tydelig leder, for henne er det demotiverende med ledere som 

skal kontrollere og bestemme, noe hun forbinder med å være tydelig. Det viktigste for Randi 

er at hun opplever at leder har tillit til henne. Hun ønsker at leder skal verdsette kompetansen 

hennes og se at det er lærerne som er eksperter på det som skjer i klasserommet. Når den nye 

inspektøren hennes gjør dette, er det motiverende for Randi. Når lederstilen blir firkantet og 
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kommer med mange krav, slik som stor tilstedeværelse, ødelegger dette for kreativiteten i 

klasserommet for Randi. Hun ønsker å finne på ting utenfor skolen og være kreativ, dette er 

en form for OCB, men med et firkantet system, ødelegger det for dette.  

Gunda jobber også ved Storskolen, der rektor nå jobber i 50 % og de har en konstituert rektor. 

Hun jobber på to forskjellige avdelinger ved skolen og opplever at nærmeste ledere er tydelig 

på forskjellige måter. På språkavdelingen sier hun at de ikke er kontrollerende i det hele tatt, 

mens på KG (komprimert grunnskole) så er lederen både tydelig og utydelig. Lederen der 

følger alle lover og regler til punkt og prikke, men klarer samtidig ikke å gi tydelige beskjeder 

til lærerne. Hun sier også at de har levd i en unntakstilstand i mange år ved skolen og at det 

derfor er vanskelig å svare på noen av spørsmålene. Gunda forklarer hvordan hele skolen er 

pålagt fra skoleeiers side å jobbe med utviklingsprosjektet «Vurdering for læring». Det er helt 

merkelig, men det er vanskelig å svare på. De kan virke fraværende, men samtidig har de 

forventninger til at vi skal jobbe med vurdering for læring, det kommer veldig tydelig fram. 

Gunda bruker mye tid på å prate om dette prosjektet og hva hun mener ledelsen kunne gjort 

annerledes når det gjelder det. Hun mener at de kaster bort tid på et prosjekt som ikke passer 

dette skoleslaget og at ledelsen må være tydeligere oppad i systemet, for nå bruker skolens 

ansatte mye tid på noe Gunda føler er unyttig for deres skoleslag, kun fordi skoleeier vil at 

alle skolene i kommunen skal jobbe med dette prosjektet La oss gjøre noe annet. Det er ikke 

bare å sette oss til, ja, teamlederne: ja nå må dere finne en video om vurdering for læring, så 

sitter vi og ser på dette her. Så der er jeg ikke motivert i det hele tatt. Gunda er helt tydelig på 

at dette er demotiverende for henne. Hun er frustrert over alt arbeidet de legger ned i dette 

som de ikke kan bruke til noe. For Gunda representerer dette utviklingsprosjektet, «Vurdering 

for læring», mye av det hun gjerne skulle ønske ledelsen var mer tydelig på: ledelsen må være 

mye tydeligere opp mot skoleeier og si fra når det er prosjekter som ikke passer denne 

skoletypen og de må være tydeligere overfor de ansatte hva de egentlig ønsker at lærerne skal 

jobbe med og mot. Slik det er nå, når de bruker så mye tid på noe de ikke kan bruke, mister 

Gunda motivasjon og energi. Hun bruker mye tid og krefter på noe hun ikke kan bruke, 

samtidig som dette går ut over tiden hun kunne ha brukt på å lage bedre 

undervisningsopplegg, lære seg flere og nye metoder, noe som igjen gir henne mye energi. 

Gunda sier rett ut at hun mister all tillit til ledelsen når de har så mange krav om å jobbe med 

utviklingsprosjekter hun ikke er enig i og når planer og skjemaer skal leveres innen korte 

frister. Hun sier at hun boikotter slike frister for planinnsamling. Det er ikke dette som 

fremmer hennes OCB. 
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Ona har kun jobbet ved skolen i nesten ett år, men har jobbet som lærer ved andre skoler i 18 

år. Hun mener at ledelsen aldri kan bli tydelig nok. Mer tydelig i forhold til å si noe om er han 

fornøyd, er han ikke fornøyd, det er viktig for oss ansatte å vite er han fornøyd. Hun ønsker 

altså at leder er mer direkte og tydelig i tilbakemeldingene sine til lærerne. For henne påvirker 

slike tilbakemeldinger hennes motivasjon mye. Om det er positive tilbakemeldinger får man 

et ekstra gir og man får mer selvtillit og om det er negative tilbakemeldinger så kan man 

justere seg, påpeker hun. Hun kan bli mer usikker i jobben sin om hun ikke for konstruktive 

tilbakemeldinger fra lederen. Det er helt perfekt for henne at lederen også kommer og sier 

tydelig fra hvis han ikke er fornøyd, men da må han også forklare henne hva hun kan gjøre 

bedre. Det er altså lederen som vet best hva som bør skje i klasserommet Ona forteller om en 

hendelse der lederen kom inn til hennes klasserom og observerte henne. Han påpekte at hun 

måtte lære elevene bedre å rekke opp hendene. Selv om Ona ser hvor vanskelig det er for 

elever med veldig liten skolebakgrunn å lære dette, respekterer hun lederen og mener at han 

har rett. Økt tydelighet gir Ona økt tillit til leder. Økt tydelighet gjør også at Ona ønsker å yte 

bedre i jobben sin. Når hun vet hva hun gjør bra, kan hun gjøre dette enda bedre og når hun 

vet hvordan hun kan forbedre noe, kan dette bli bedre. Den økte tydeligheten øker altså også 

Onas OCB. 

Lilly har jobbet ved skolen i nesten to år. Hun har bodd mange år i utlandet og har mye av 

utdannelsen fra ulike land. For henne er lederen tydelig nok. Han tar tak i ting når noe dukker 

opp og så er saken ferdig. Det han kanskje mangler i forhold til tydelighet er at han setter i 

gang med ting, og så følger han det ikke alltid opp. Lilly uttaler at for henne har det ikke så 

mye å si at ting ikke blir fulgt opp. Hun gjør ikke en god jobb for at det skal bli sjekket opp av 

ledelsen, hun gjør en god jobb fordi det er det riktige å gjøre. Hun opplever også at han er nok 

tydelig til at det øker tilliten hennes til ham. I kapittel 5.6 pekes det på at den sosiale 

utvekslingen med lederen er det viktigste for at Lillys OCB skal styrkes.  

5.4 Forskningsspørsmål 3, sosial utveksling 

Hvordan kommer sosial utveksling til uttrykk mellom leder og ansatte? 

Randi forteller at hun har veldig liten kontakt med sin øverste leder. Hun sier at hun ikke har 

sett henne på flere måneder og at rektor aldri kommer på møter. Det er derfor veldig liten, 

eller nesten ingen sosial utveksling i det hele tatt med øverste leder. Dette sitatet fra Randi 
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viser godt hvordan Randi kommuniserer med ledelsen: Det har vi faktisk, IGJEN, for en uke 

siden skrevet et brev til ledelsen om at vi gjerne vil ha tid til sånne ting, vi mener det er 

veldig, at vi blir flinkere av det. Kommunikasjonen foregår i brevform. Når det gjelder 

inspektøren, sier Randi at hun sitter sammen med lærerne og prater med dem i pausen og at 

hun er med på en del teammøter og sånn. Fordi det er så lite fysisk kontakt mellom Randi og 

leder, ble det sagt lite om sosial utveksling i intervjuet 

Fordi Gunda jobber på to avdelinger, opplever hun den sosiale utvekslingen veldig ulik på de 

to avdelingene. Inspektøren på språkavdelingen bruker mye tid sammen med lærerne. Hun er 

med på de fleste møtene og hun skaper arenaer der hun kan bygge sosiale relasjoner til 

lærerne. Hun kommer på teammøtene hver mandag. Og morgenmøte mandags morgen, 

teammøte er mandags ettermiddag, der er hun også, hun er interessert, hun har humor, sånn 

som i dag, så kom hun med is til alle, og det er jo bare sånn liten ting, og helt sikkert så tar 

hun ikke det fra, hun betaler fra egen lomme, hun er KJEMPEgod til det, å skape litt relasjon, 

og hun er sånn, hun er, hun hører på oss, hun er flink til å lytte, og knallgod til å finne 

løsninger, vurdere situasjonen og så komme med en løsning. Denne lederen gjør mye for at 

hun og lærerne skal ha tid sammen. Hun prøver også å gjøre denne samarbeidstiden positiv. 

Hun er til stedet på lærernes møter, hun viser at hun er interessert i det de holder på med, hun 

kjøper is til dem, de føler seg hørt av henne og hun prøver innenfor de rammene hun har å 

komme med løsninger som lærerne opplever er til det beste for dem og elevene.  Om den 

andre ledelsen uttrykker hun: Egentlig er ledelsen litt fjern for meg. Vi har levd veldig vårt liv 

nede på Språkavdelingen. Her kommer det frem at de ulike avdelingene ved skolen har lite 

med hverandre å gjøre og at det kan nesten virke som om avstanden mellom dem er så stor at 

det i praksis nesten virker som ulike skoler. Den sosiale utvekslingen som skjer mellom 

Gunda og inspektøren for KG, der Gunda underviser i engelsk, er mer negativ. Hun beskriver 

hvordan hun prøver å kjempe mot et system som bare er opptatt av å slenge lover og regler i 

bordet, men at dette verken tjener lærerne eller elevene. På systemnivå burde disse timene 

fungerer greit, fordi de er to lærere som underviser i engelsk, og engelsktimene ligger på 

samme tid, slik at elever som har stor progresjon kan bytte klasse, men når elever som mener 

selv at de er flinkere enn det lave nivået går til inspektøren for å bytte klasse, mener hun at 

etter loven har de rett til det, selv om dette gjør arbeidet mye vanskeligere for lærerne fordi de 

da får elever som ikke er egnet for de ulike nivåene. Gunda føler seg ikke hørt og hun 

opplever at leder ikke verdsetter hennes kompetanse som engelsklærer. Det skaper stor 

frustrasjon og Gunda er veldig glad for at hun ikke skal undervise på KG til neste skoleår. 
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Hun har brukt mye tid på å kjempe mot inspektøren sine beslutninger, i form av møter, mail 

og brev. Hun bruker dermed mye tid og krefter på frustrasjon og ting hun ikke ønsker, i stedet 

for å bruke tiden på ting som hun føler gir både henne og elevene noe, nemlig å lære flere og 

nye metoder og å planlegge gode timer som gir elevene bedre læring.  

Delkapittel 5.5 viser også hvordan sosial utveksling kommer til uttrykk mellom Ona og leder. 

Han besøker klasserommene og gir lærerne konstruktiv kritikk, han småprater om personlige 

ting i gangene og han har en åpen-dør-policy. På fellesmøter de har, så åpner han opp for at 

lærerne kan si det de har på hjertet eller komme med idéer. Hun opplever at lærerne da blir 

hørt og sett. Hun vet ikke om skolen har en visjon, men det er en setning som stadig blir 

gjentatt og det er: elevene er viktigst. Ona uttaler at hun får mye igjen for den sosiale 

utvekslingen som skjer med leder og den påvirker hennes vilje og ønske om å yte ekstra. Det 

at hun føler seg sett av ham, hørt av ham og at han stoler på henne, er veldig viktig for henne. 

Tidlig i ansettelsen opplevde hun en meget negativ episode med en av de andre lærerne. Hun 

ønsket å slutte å jobbe der, men fordi lederen at en åpen-dør-policy og at han respekterer 

henne slik han gjør, valgte hun å bli. Den sosiale utvekslingen mellom henne og leder er 

veldig viktig, som hun sier i forhold til motivasjon: Jo selvfølgelig, selvfølgelig å treffe en 

smilende ansikt, det er viktig, han er veldig veldig smilende, hver morgen God morgen god 

morgen, og det er viktig. 

Det kan virke gjennom intervjuet at både leder og Lilly har stort sosialt og faglig utbytte 

gjennom deres relasjon. Lilly blir spurt om råd og får ansvarsoppgaver. Hun blir tatt med i 

komiteer og arbeidsgrupper. Hun er nok den av de fire informantene som har mest (positiv) 

sosial utveksling med leder. Gjennom intervjuet kommer det frem at selv om leder nå er mer 

utilgjengelig har de fremdeles en del kontakt, blant annet gjennom mail. Hun setter veldig pris 

på at han bryr seg om henne som person og synes det er viktig at leder bryr seg personlig om 

de ansatte, samtidig kan det virke som om Lilly og leder bruker hverandre til å diskutere 

emner som omhandler hvordan skolen bør bli drevet Lilly møter også leder gjennom flere av 

komiteene hun er medlem i. Slik det kommer frem i intervjuene er ingen av de andre 

informantene med i slike komiteer.  For Lilly er denne sosiale utvekslingen hun har med leder 

veldig viktig: Den får meg i hvert fall til å føle meg mer tilfreds og behagelig, komfortabel på 

jobb. Når man blir sett, så føler man seg jo litt mer viktig. Ja, det man gjør man jo, og føler 

man seg litt mer viktig i det store puslespillet, så gjør man jo, eller jeg gjør i hvert fall litt 

mer, selv om det ikke er den viktigste faktoren. For det er faktisk elevene og jobben min. Lilly 
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påpeker at hun ikke synes lederen er den viktigste faktoren for hennes motivasjon, det er 

elevene som er viktigst og det at når hun har en jobb er det viktig å gjøre en god jobb, uansett 

omstendigheter.  

5.5 Forskningsspørsmål 4, relasjonell tillit 

Hvordan kommer relasjonell tillit til uttrykk mellom ansatte og leder? 

Relasjonell tillit handler om respekt, tillit, integritet og kompetanse. Det ene spørsmålet i 

intervjuguiden er: Hvordan opplever du at leder viser deg respekt? Randi svarer: Nei, det 

synes jeg ikke hun gjør. Videre svarer hun bekreftende på at hun har behov for å bli møtt med 

respekt av leder og sier at det er vel noe alle har behov for. Randi gir ulike svar når det gjelder 

rektor og når det gjelder nærmeste leder. Hun opplever at nærmeste leder viser henne mye 

respekt. Det at hun har, hun er helt motsatt da. Hun har tillit og respekt og alle disse gode 

egenskapene og det gjør nok at du blir mer motivert og får lyst til å yte enda noe mer. Jeg har 

til og med fått lov til å avspasere en gang og ta med elevene ut på kvelden, så… Videre 

forteller Randi at hun ikke opplever at leder bryr seg om henne som person i det hele tatt. Og 

på tross av dette, har de likevel en bra arbeidsplass fordi de ansatte har så stor respekt for 

hverandre. Randi mener at lederen hennes har integritet på den måten at om hun har bestemt 

seg for noe, så kjører hun den saken helt gjennom, men Randi opplever en leder som ikke kan 

si unnskyld og ikke kan innrømme feil. Randi oppfatter også leder egentlig ikke verdsetter 

hennes kompetanse. Kompetanse for lederen er viktig på papiret, men lærerne kan likevel bli 

satt på klasser og til oppgaver de ikke er best kvalifisert til. Det er tydelig en mangel på tillit 

begge veier her, Randi sier at hun mangler tillit til ledelsen og hun opplever at leder ikke har 

tillit til henne. I begynnelsen av intervjuet mener Randi at hun har stor motivasjon til å gjøre 

arbeidet sitt, men innrømmer her at leder nok påvirker henne på en negativ måte i forhold til å 

vise OCB. Randi sier med dette at mangelen på tillit påvirker motivasjonen i negativ grad.  

Gunda er den eneste læreren på skolen som driver med metoden suggestopedi. I forhold til at 

hun velger å bruke denne metoden, opplever hun at øverste leder lar henne få lov til å 

fortsette, men at hun ikke har mye støtte. Gunda refererer til en medarbeidersamtale der rektor 

sa til henne at det er godt hun ikke har fått noen klager. Hun er veldig takknemlig for at de 

«lar henne få lov» til å drive med metoden, men hun opplever ikke at de har tro og tillit til 

slike metoder. Dette er på tross av at Gunda har levert flere brev fra elever som er veldig 
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fornøyd med timene hennes. Skolen har også kjøpt inn bøker som Gunda skal bruke i 

undervisningen med denne metoden. For at metoden skal fungere, må elevene kunne lese på 

eget språk. Den gruppen hun har nå, er svake lesere og hun kan derfor ikke bruke metoden 

fullt ut. Gunda har som sagt to nærmeste inspektører fordi hun dette året jobber ved to 

avdelinger på skolen. På spørsmål om hvordan hun opplever at leder bryr seg, svarer Gunda: 

Den ene lederen når ser deg (påtatt stemme): «Åååå Gunda, så hyggelig å se deg!» Og da 

tenker jeg at jeg er ikke fem år, nei… Nei, det er ikke så veldig ekte. Ja, kanskje ekte for 

henne, men for meg blir det litt sånn… Hun sier at tillitsforholdet mellom henne selv og denne 

lederen er nærmest lik null. Dette begrunner hun med at lederen blant annet ikke verdsetter 

hennes kompetanse, at lederen overstyrer hennes avgjørelser uten å diskutere det med henne 

og at hun selv ikke mener at lederen viser integritet fordi hun er «så ullen». Dette 

arbeidsforholdet fører med seg ekstra frustrasjon, i perioder bruker hun mye ekstra tid på å 

ordne opp og kjempe mot bestemmelser lederen har gjort. Hun mener at disse frustrasjonene 

ikke påvirker hvordan hun fungerer i klasserommet: Men etter hvert så, m, man må bare ikke 

bry seg, for det er ikke noe man kan gjøre noe med, og i og med at vi har hatt unntakstilstand 

i Storskolen nesten siden jeg begynte, for etter hvert så vokste vi ut av tre klasserom, så vi er 

så vant til at det unormale er det normale, vi er så vant til å stå i spagaten, til å bare tilpasse 

oss forandringer fra den ene dagen til den andre, vi er så vant til å alltid å gå rundt med 

skolesaker og flytte og pendle mellom skolebygg. Gunda forklarer videre at de har fora der 

lærerne kan få uttrykket seg, men at man da må tørre å bli møtt på en mindre bra måte. Gunda 

vet ikke om skolen har noen visjon eller motto, men lærerne og ledelsen jobber sammen om 

en virksomhetsplan. Hun har ikke noe forhold til virksomhetsplanen, men vet at ledelsen må 

jobbe aktivt med den og kunne vise til skoleeier at målene er nådd. I den andre avdelingen 

Gunda jobber, i språkavdelingen, opplever hun at hun har en leder som hun har tillit til. 

Tilliten kommer fordi Gunda opplever at denne lederen følger opp lærerne, hun forstår 

situasjonen og prøver å legge til rette for lærerne og ordne det slik at det blir til det beste for 

lærere og elever. Gunda opplever at hun har god relasjon til denne lederen. På spørsmål om 

hvorfor det er viktig for henne å ha en relasjon med leder svarer Gunda: Det er viktig å ha en 

relasjon til leder som jeg føler kan, verdsetter meg og jeg verdsetter lederen. Og som er 

troverdig, som respekterer oss for det vi kan og som kan, lover og regler er lover og regler, 

men som kan se litt pragmatisk på ting. Det er tydelig at det gode forholdet hun har med den 

ene inspektøren påvirker henne i en helt annen grad enn med den andre inspektøren. Hun blir 

glad og energisk når hun skal forklare hvordan relasjonen er med inspektøren i 
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språkavdelingen, men hun er frustrert og irritert når hun snakker om relasjonene til 

enhetsleder og til inspektøren på komprimert grunnskole. Konstituert rektor, som også er 

inspektør på komprimert grunnskole opplever Gunda at ikke kan dette skoleslaget. Hun 

kommer fra et annet skoleslag og forstår ikke voksenopplæringen. Det er tydelig på Gunda at 

hun ikke opplever at konstituert rektor har riktig kompetanse.  

For Ona er lederen veldig respektfull overfor henne. Dette viser han blant annet med at han tar 

kulturelle hensyn overfor henne som er muslimsk. Hun forklarer at i hennes kultur er det mer 

avstand mellom leder og ansatte enn hun opplever at det er i Norge. Den lederen hun har nå, 

tar hensyn til dette. Han holder avstand til henne når de snakker sammen, og hun oppfatter at 

det gjøres av respekt til henne som muslim. Leder viser at han verdsetter kompetansen hennes 

ved å takke henne offentlig på møter for jobben hun gjør. Hun brukes også en del som tolk 

ved skolen fordi hun prater det samme språket som mange av elevene. For Ona gir dette 

henne en god følelse og hun føler seg verdsatt. Han kommer også inn i klasserommene når 

lærerne underviser og gir lærerne konstruktiv kritikk etterpå. Ona opplever dette som godt for 

henne og noe hun gjerne skulle se at han gjorde mer av. Hun opplever også at leder er genuint 

interessert i henne som person, ikke bare som ansatt. Han spør etter hvordan ting er hjemme 

og er interessert i svarene. Leder har en åpen-dør-policy, og Ona viser til et eksempel der hun 

hadde problemer med en av kollegaene da hun var helt nyansatt. Hun hadde da hatt en prat 

med leder hvor han avsluttet samtalen med at døren hans alltid var åpen for henne og hun ikke 

trengte en avtale først. Han er også til å stole på og sier ikke videre det hun forteller ham uten 

at hun selv ønsker det. For henne er denne relasjonen med på å gjøre at hun føler seg tryggere 

på jobb og det er med på å øke trivselen på jobb. Når leder viser i offentlige møter at han har 

tillit til Ona ved at han utfordrer henne, øker dette hennes motivasjon. Selv om hun kanskje 

ikke vet hva som skal gjøres, bruker hun ekstra tid, blant annet på internett, for å finne ut av 

hvordan hun kan gjøre det Ansvaret han gir henne gir henne «flere gir» og hun yter enda mer 

på jobb. 

Gjennom intervjuet med Lilly kommer det tydelig frem at hun mener at det er stor tillit 

mellom leder og henne. Hun opplever at leder viser henne stor respekt, fordi han ikke passer 

på henne og henger ikke over henne, samtidig ignorerer han henne heller ikke. Lilly uttaler at 

det er egentlig dette hun trenger mest for å trives i jobben og for å få mer motivasjon, det at 

leder verdsetter kompetansen hennes og har tillit til henne. Han bryr seg også om henne som 

person og er interessert i hvordan hun har det. I forrige skoleår delte lederen inn lærerne i 
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forskjellige grupper som skulle jobbe med ulike ting. Lillys gruppe skulle jobbe med å 

utarbeide skolens visjon. De var opptatt av at visjonene skulle handle om at alle skulle vær 

inkludert. Gruppen brukte mesteparten av tiden til å skrive ned ting de ønsket skulle skje og 

ting de ønsket ikke skulle skje ved skolen. I stedet for å følge opp dette med visjonen, uttalte 

leder: dere fikk luftet dere godt. Lilly opplever at leder har fått det veldig travelt det siste året. 

Skolen har vokst, og de har vært i en flytteprosess, hun føler derfor at det var lettere å få 

tilgang til ham tidligere enn det er nå. Det første året hun jobbet på skolen opplevde Lilly at 

hun hadde god tilgang til leder og hun kunne gå innom ham på kontoret om det var noe hun 

ville. Nå har hun ikke samme tilgang på ham, men hun sier at om man sender epost til ham, så 

får man alltid svar. Hun mener at han bygger relasjoner med henne på flere områder, han spør 

henne om råd, om hun vil ha lederansvar og når han spør om personlige ting om 

hjemmesituasjonen. For henne er alle disse tingene viktige for at hun skal trives på jobb.  

5.6 Forskningsspørsmål 5, fremming av sosiale 

relasjoner 

Hvordan er leder med på å fremme sosiale relasjoner/ nivå av mellommenneskelig tillit 

både mellom leder/ansatte og mellom de ansatte? 

Selv om forskningsspørsmålet mitt spør etter hvordan leder legger til rette for at lærernes 

sosiale bånd til hverandre skal styrkes, kommer jeg også til å inkludere hvordan de selv 

bygger sine sosiale bånd med hverandre. Dette velger jeg å gjøre fordi jeg mener at det viser 

hvor viktig også den sosiale utvekslingen lærerne i mellom er for dem og at leder har noe å 

lære av dette. Randi sier at sosiale samlinger sammen med kollegaene skjer mest på privat 

initiativ. Hun gjør mye sammen med dem på fritiden, ikke alle av dem, men mange deltar på 

dette. Det er ikke leder som legger til rette for dette. De sosiale relasjonene hun har med 

kollegaene er viktige og hun begynner hele intervjuet med å fortelle at hun har mange 

kjempefine kollegaer som hun finner på mye sammen med og at dette er viktig for trivselen 

hennes ved skolen. Hun forteller også at lærerne deler ideer med hverandre, men at hun skulle 

ønske at det ble lagt mer til rette for at de kunne dele enda mer, ikke bare sånn i forbifarten. 

Hun og flere av de andre kollegaene hennes har sendt brev til ledelsen, igjen, om at de ønsker 

slik tid. Dette er faktisk noe alle informantene ønsker og som de synes de får for lite av.  
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Gunda opplever at ledelsen er med og gjør noen ting for at de ansatte skal kunne bygge 

sosiale relasjoner med hverandre. De har julebord og sommeravslutning som skolen betaler 

for, men som de ansatte arrangerer og på noen av onsdagsmøtene tar de med seg is eller frukt. 

Dette opplever hun som positive ting. De har også hatt zumbakurs i arbeidstiden. Tidligere 

lagde lærerne felles lunsj en gang i uka på omgang, men etter hvert som skolen har vokst, 

syntes ledelsen at dette tok for mye tid og avsluttet dette. Den ene inspektøren legger til rette 

for at hun bygger relasjoner med lærerne hun har personalansvar for med at hun kommer på 

alle møtene og hun lager møtene også litt mer sosiale med at hun kan ta med seg is og så 

videre. Dette opplever Gunda også positivt. Kollegaene finner på mye sosialt sammen på 

fritiden, men dette er ikke initiert av leder. Tidligere kjørte Gunda og en annen kollega 

sammen til jobb. Det synes Gunda var veldig positivt. Da hadde de god tid til å diskutere 

undervisningsopplegg og metoder. De inspirerte og motiverte hverandre. Det kan også se ut 

som om de var veldig bevisst at de ble motivert, for noen av samtalene handlet om at 

motiverte lærere skaper motiverte elever. Fordi Gunda bruker en annen metode enn de andre 

lærerne på skolen, er hun nok i en særstilling. Hun er veldig takknemlig for at de andre 

lærerne «godtar» at hun holder på med suggestopedi og at de er tålmodige med henne. Hun 

beskriver metoden som en bråkete metode, og de andre lærerne må da tåle bråk og løping i 

gangene. Det at «de holder ut med henne» er motiverende for Gunda. Og det åpner opp for at 

hun kan utvise stor OCB i klasserommet  

Skolen til Ona (og Lilly) er organisert slik at to og to lærere jobber sammen om en klasse. 

Fordi man på norskopplæringer endrer gruppene av elevene gjennom året, har de byttet på 

hvem de har jobbet sammen med. I skoleåret 2015/16 har det vært leder som har satt sammen 

samarbeidsparene. Lilly forklarer at for skoleåret 2016/17, så har de lærerne som ønsket det 

kunne komme med ønsker om hvem de ville være samarbeidslærer med. Hun mener som 

sikkert at alle lærerne som kom med ønsker har fått oppfylt ønskene sine. I forhold til 

samarbeidspartneren sier Ona: Og det er det vanskeligste delen av jobben, å være, jeg vet ikke 

om du blir tvunget, men du MÅ jobbe med den personen. Og det er ikke bare med den 

læreren, den personen, og av og til er det sånn kræsj, eller, det er ikke alltid lett. Leder legger 

her til rette for at det knyttes mange sosiale bånd mellom to og to lærere. Slik det var 

organisert i forrige skoleår, med at leder bestemte hvem som skulle jobbe sammen, ga ikke 

Ona det beste i forhold til å legge til rette for OCB. Det ble nesten oppfattet som tvang og 

relasjonene kunne være vanskelige. Skolen har også organiserte fellesmøter og seksjonsmøter. 

Seksjonsmøtene er møter i forhold til hvilke spor (nivå) man underviser på. På disse møtene 
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kan lærerne snakke sammen om ting de opplever i klasserommet. De har også lunsj sammen 

og en kaffepause kl. 10 hver dag. I tillegg til dette har de julebord og sommeravslutning. Da 

de hadde julebordet før jul, var Ona ganske ny, og hun ble plassert på kjøkkenet sammen med 

noen av de andre lærerne. Dette opplevde hun som meget positivt. Hun fikk bli godt kjent 

med dem hun jobbet sammen med, uten at det var noe press i forhold til prestasjon i 

klasserommet. Ona skulle ønske at lærerne hadde bedre tid til å dele ideer og kunnskap med 

hverandre. Det hadde øket hennes motivasjon til å yte enda bedre. For henne hadde det betydd 

mye at skolen var organisert slik at man kunne ha skolevandring eller «observation classes» 

som hun kaller det, for å kunne komme inn og lære av hverandre. Hvis man synes et emne er 

vanskelig å undervise, kunne man besøke en som synes det går greit og så lære av denne 

erfarne læreren. Dette skulle hun ønske at det ble lagt bedre til rette for.  

Lilleskolen har jobbet en del med at kollegiet skal ha et godt arbeidsmiljø. De har hatt 

personaltur til Sør-Europa og de har julebord og sommeravslutning. Leder kommer 

innimellom og setter seg ned blant lærerne på arbeidsrommene, men de merker tydelig at han 

er mer opptatt enn han var før. Leder har også satt ned en komité bestående av ham selv, 

undervisningsinspektør, tillitsvalgt og to lærerrepresentanter, deriblant Lilly. Skolen har 

skåret negativt på arbeidsmiljø på medarbeiderundersøkelser, og leder vil da gjøre noe med 

dette. For Lillys del hadde det vært enda mer motiverende om de hadde hatt mer tid til å 

utveksle ideer og kunnskap om hvordan undervise. Jeg tenker jo dette her med, det å få inn ny 

kunnskap og det å kunne bruke den, sette kunnskapen ut i praksis, det er for meg noe som er 

VELDIG viktig, det er noe jeg kunne tenke meg kunne gjort det enda gøyere på jobb, i hvert 

fall for min del, og det å dele denne kunnskapen igjen. Dele erfaringene, prøve ut nye ting, 

dele det med kollegaene, at det var litt mer rom for det. Det at det fra leders side var lagt mer 

til rette for at lærerne lærte ny kunnskap og delte med hverandre, ville gjør jobben hennes 

enda mer gøy eller motiverende. Samtidig er jo det å lære ny kunnskap og hele tiden være i 

utvikling en form for OCB for lærere. 

5.7 Hva har elever, kollegaer, leder og organisasjon 

igjen for at lærerne viser stor grad av OCB? 

Fordi resultatene fra VOX er ganske generelle og sier lite om hvilken type gruppe som har 

vært oppe til prøvene, spurte jeg lærerne hva de mener at elever, kollegaer og skole har igjen 

for at de yter ekstra, er motiverte og viser stor grad av OCB. Randi svarer dette når det gjelder 
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hva elevene har igjen for motiverte lærere: Jeg tror jo absolutt at de blir mer motivert når de 

har lærere som synes det er litt gøy å være på jobb. Det henger jo litt sammen det der, så det 

tror jeg jo så absolutt. Hun svarer med dette bekreftende på at det er viktig med motiverte 

lærere. Når det gjelder hva kollegaene, svarer Randi at det er så mange av lærerne som ikke 

yter noe ekstra. De mener at de har ytt så mye ekstra i så mange år, så nå orker de ikke mer. 

Hun mener likevel at det gir gode ringvirkninger at noen yter ekstra. Fordi lærerne er plassert 

på forskjellige hus rundt om i byen, så påvirker ikke mangelen på OCB hos noen lærere de 

andre lærerne.  

For Gunda er det viktig at lærerne har viser stor grad av OCB: Jeg tror vi får det bedre sosialt 

og at vi ikke er redde, nei at vi får det bedre sosialt, at alle er villig til å gjøre det lille ekstra, 

fører til at vi ikke er redde for å spørre hverandre om hjelp, for eksempel om grammatiske 

ting, kanskje etter 15 år burde jeg kunne visse ting… ja så vi spør hverandre, vi deler tekster 

med hverandre, vi deler ideer med hverandre, vi tør å gjøre feil, vi driter ikke hverandre ut, 

men vi driter oss selv ut, og det er liksom greit. Når det gjelder elevene, mener Gunda at om 

man har tente lærere, får man tente elever og har man motiverte lærere, får man motiverte 

elever.  

Ona mener at når lærerne er villige til å hjelpe hverandre og utveksle ideer og 

undervisningsopplegg som fungerer for dem, så øker det motivasjonen og trivselen i hele 

kollegiet. I forhold til hva elevene får igjen for at læreren yter ekstra, svarer Ona: Når de føler 

at du er interessert i dem, da får du oppmerksomhet fra dem, det er veldig, veldig viktig, de 

må føle at du er interessert i dem som personer, ikke bare elever. Det er veldig viktig synes 

jeg. 

På spørsmål om hva kollegaene har igjen for at hun yter ekstra, svarer Lilly at det har en 

positiv effekt. Når noen lærere er motiverte og yter ekstra, vil dette smitte over på de andre 

lærerne og de vil også få lyst til å jobbe mer. Når det gjelder hva elevene har igjen for at hun 

yter ekstra, sier hun: De lærer mer, det må jo være det viktigste, men også det at de trives i 

klassen, føler at de har en lærer som også vil dem vel, og som vil de skal lære vel og som vil 

at de skal komme fremover. Jeg tenker for læringsmiljøet og for læringskurven deres, at det er 

trygt i klasserommet, at det er trygt og de kan stole på læreren og at de ikke skal føle seg 

dumme eller ledd av. Lilly mener altså at det er bra for læringsutbytte deres at lærerne viser 

stor grad av OCB og at elevene da blir tryggere i klasserommet. 
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5.8  Oppsummering av de viktigste funnene 

På de fleste spørsmålene svarer de fire informantene ganske likt i forhold til hva som 

motiverer dem og hva som fremmer deres OCB. Lærerne mener at elevene og jobben i seg 

selv som er deres viktigste kilde til motivasjon. De tre norske lærerne har ikke behov for at 

leder har en sterk rolle som forteller dem hva de skal gjøre og som er den som har kontrollen 

over hva som foregår i klasserommet Her skiller den flerkulturelle læreren seg fra de andre 

med at hun ønsker lederen velkommen inn i klasserommet og om han kan fortelle henne hva 

hun gjør bra og gi henne konstruktiv kritikk på det hun kan gjøre bedre, så økes hennes 

motivasjon. Hun mener at hennes OCB vil bli fremmet av dette. En av de norske lærerne sier 

det så sterkt som at lederen må respektere at det er lærerne som er eksperter på det som skjer i 

klasserommet og la dem få bestemme der. Hun viser dermed at hun ser på tydelig ledelse som 

en trussel for hennes lærerautonomi. Nå har to av lærerne meget dårlig forhold til sine ledere, 

og det kan gå måneder uten at de ser henne. Dette påvirker selvfølgelig hvordan de svarer og 

om de hadde hatt en annen type lærer, en som de så på som kompetent og som de hadde god 

relasjonell tillit til, så kan det være at svarene hadde vært annerledes.  

Alle informantene svarer bekreftende på at det er viktig at leder har tillit til dem og at de har 

tillit til leder. Når man slipper frustrasjon og man vet at leder stoler på at man gjør en god 

jobb, har man mer overskudd og mer lyst til å yte ekstra. For at deres OCB skal fremmes, sier 

de alle at det er veldig viktig at leder har tillit til dem. Hvordan leder skal vise dem respekt er 

ulik. For Randi er det viktig at hun kan utføre jobben sin slik hun vil og at leder gir henne 

frihet til å ta med elevene ut på tur, gjerne også på kvelden. For Ona viser leder respekt ved at 

han tar hensyn til hennes kultur og respekterer den. For henne er det også motiverende å bli 

utfordret av leder, da gjør hun alt hun kan for å klare oppgaven. Lilly oppfatter leders respekt 

ved at han spør henne om råd og gir henne ansvar på noen områder. 

Ved Storskolen gjør øverste leder for den sosiale utvekslingen, i følge mine informanter, 

veldig lite. Det kan gå måneder mellom de gangene de ser henne. Samtidig er det tydelig at de 

setter pris på inspektøren som viser seg mer. De sier at lederne påvirker dem mer enn det de 

kanskje helst vil innrømme, både i negativ og positiv retning. Den sosiale utvekslingen de har 

med inspektøren er positiv for dem, og den gir dem energi. På Lilleskolen har de en leder som 

gjerne stopper opp ved kopimaskinen og driver med «small talk» med lærerne. Både Ona og 

Lilly poengterer at dette er viktig for dem. Lilly sier at både hun og andre lærere savner å ha 
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en leder som er mer tilgjengelig, slik det var før, selv om hun respekterer at han gjør så godt 

han kan, med den tiden han har til rådighet. Lilly sier også at den sosiale utvekslingen ikke 

bare trenger å foregå «fysisk», men man kan drive med utveksling også gjennom epost. Det at 

hun alltid får svar på epostene hennes, forteller henne at leder bryr seg om henne og er «til 

stedet» for henne.  

Den sosiale utvekslingen som skjer lærerne i mellom er viktig for lærernes trivsel og for deres 

OCB. Alle fire informanter påpeker at de skulle ønske at leder la bedre til rette for at de kunne 

utveksle ideer og lære av hverandre på en mer strukturert måte enn det de gjør i dag. Alle 

lærerne snakker om dette uoppfordret og uten at jeg har stilt dem spørsmål om akkurat dette, 

så det er tydelig at det er et viktig punkt. Det kan også virke som om de da ønsker at dette skal 

skje på bekostning av andre ting som foregår i skolen. Lederne ved både Lilleskolen og 

Storskolen legger til rette for at lærerne blir kjent også i fritiden ved at de arrangerer julebord 

og sommeravslutninger. Lærerne setter pris på dette og det er med å øke deres OCB når de 

blir bedre kjent med kollegaene. Lærerne ved Storskolen er også flinke til å være sosiale med 

kollegaene på eget initiativ. Begge informanter fra Storskolen forteller om kvelder de har 

sammen med kollegaer og hvor viktig dette er for trivselen deres. Ona fra Lilleskolen forteller 

at når hun stod på kjøkkenet sammen med kollegaer før julebordet og at hun på denne måten 

ble bedre kjent med kollegaene. Lilleskolen er organisert slik at to og to lærere må jobbe tett 

sammen. Det er leder som tidligere har bestemt hvem de skal jobbe sammen med, mens de i 

år har fått velge mere selv. Komiteen som jobbet med dette, har da et håp om at lærerne skal 

trives bedre med slikt arbeid. De sosiale båndene mellom kollegaer er viktig for alle fire 

informanter for trivsel og for fremming av OCB. 

Stort sett er altså de fire informantene enige i hva som påvirker deres OCB. Det er altså bare 

ett punkt der svarene skiller seg merkbart fra hverandre, og det er hvordan ledertype de 

ønsker. Det er også bare den flerkulturelle informanten som skiller seg ut på dette punktet. 

Hun oppfatter også hvordan leder viser henne respekt noe annerledes enn de tre andre 

informantene. Jeg vil i neste kapittel drøfte funnen mine opp mot tidligere forskning og 

teorien jeg presenterte i kapittel 3.  
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6 Drøfting 

6.1 Innledning til drøftingen 

I dette kapittelet vil jeg drøfte problemstillingen min i forhold til funnene og analysen fra 

kapittel 5 og teorien i kapittel 3. Resultatene i drøftingen vil være påvirket av flere aspekter. 

For det første så er det en årsak til at jeg har valgt å skrive om dette temaet. Jeg interesserer 

meg for emnet, men jeg har også erfart at min egen OCB varierer etter hvem jeg har som leder 

og hvordan forholdet til min leder er. Dette har jeg gjennom hele prosessen og forskningen 

vært bevisst på og prøvd å finne bevis på det motsatte, altså diskrepante bevis. I teorikapittelet 

har jeg beskrevet hvordan jeg valgte det teoretiske rammeverket. Drøftingen vil selvfølgelig 

bære preg av den teorien jeg har valgt, samtidig har jeg ikke funnet noen teori angående OCB 

som motbeviser at sosial utveksling er en indirekte årsak til OCB. Resten av teorikapittelet er 

som beskrevet tidligere valgt ut med bakgrunn i tidligere forskning på OCB. Kapittel 5, 

analysen av de innsamlede intervjuene, er min tolkning av det som ble sagt. En analyse vil 

alltid være en subjektiv meningstolkning basert på hvilken kulturell, erfaringsbasert, teoretisk 

og faglig bakgrunn jeg som forsker har (Kvale og Brinkmann, 2015). Ut i fra egen erfaring og 

mitt teoretiske rammeverk hadde jeg noen forventinger om at tydelig ledelse ville være en 

faktor som fremmet de norske lærernes OCB ved norskopplæringer fordi dette skoleslaget har 

gjennomgått endringer og accountability er blitt større. Drøftingen vil også bære preg av at 

dette er et lite prosjekt, med kun fire informanter. Den ene av informantene er ikke norsk. 

Dette var ønskelig fra min side for å se om det var forskjeller på det denne læreren sa i 

forhold til de andre tre norske informantene. Det vil være vanskelig å generalisere funnene fra 

dette prosjektet fordi utvalget er så lite, med bare fire informanter.  

6.2 Forskningsspørsmålene sett opp mot teorien 

Videre i drøftingsdelen vil jeg ta utgangspunkt i problemstillingen min: Hva mener lærere ved 

norskopplæringer at leder kan gjøre for å fremme deres OCB? og vurdere den gjennom 

forskningsspørsmålene mine og teorien jeg har valgt. Denne delen av drøftingen struktureres 

etter forskningsspørsmålene. Jeg kommer til å presentere og sammenligne informantenes 

utsagn opp mot hverandre. De svarer veldig likt på mange av spørsmålene. Det største skillet 

finner vi hos den flerkulturelle læreren når det gjelder tydelig ledelse. Av strukturelle hensyn 
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velger jeg likevel å presentere hver lærers utsagn opp mot teori og så sammenligne og 

sammenfatte til slutt.  

Det første forskningsspørsmålet er ment for å skape en forståelse av hvordan OCB kommer til 

uttrykk blant lærerne. Jeg vil presentere resultatene fra dette spørsmålet og drøfte det i lys av 

tidligere forskning. To av lærerne viser ingen eller lite tegn til OCB-O, men de har også en 

meget spesiell arbeidssituasjon i forhold til leder, da de ikke har sett øverste leder på flere 

måneder. Gjennom deres svar og den arbeidssituasjonen de presenterer, har min forståelse for 

OCB og viktigheten av alle fire dimensjoner av OCB endret seg. Under drøftingen av 

lærernes uttrykk av OCB kommer jeg også derfor til å drøfte viktigheten av at lærere har OCB 

i alle fire av Oplatkas dimensjoner (Oplatka, 2006) og både OCB-I og OCB-O. OCB-O har 

blitt enda viktigere for meg gjennom dette prosjektet og jeg vil drøfte viktigheten av OCB-O 

opp mot teori fra kapittel 3.3, Skolen som organisasjon, målstyring og løse koblinger og 

kapittel 3.7, Skolekultur, individualisme vs. kollegialisme. Det neste forskningsspørsmålet, 

hvordan påvirker tydelig lederskap OCB ved norskopplæringer?, vil jeg se på resultatene fra 

analysen opp mot kapittel 3.3, og da spesielt i forhold til det dette kapittelet sier om 

målstyring og accountability. Det viktigste kapittelet i forhold til dette forskningsspørsmålet 

er imidlertid kapittel 3.4, Om ledelse. Det er under dette forskningsspørsmålet informantene 

mine har svart mest ulikt, men det er da den flerkulturelle informanten som skiller seg mest ut 

fra de tre norske. Fordi to av informantene mine så tydelig opplever konflikter med sin 

øverste leder, er det vanskelig å vite om de ville ha svart det samme hvis de hadde hatt en god 

relasjon til leder. Forskningsspørsmål 2 og 3, hvordan kommer sosial utveksling til uttrykk 

mellom leder og ansatte? og hvordan kommer relasjonell tillit til uttrykk mellom ansatte og 

leder? kommer jeg til å drøfte under ett. Det kan være vanskelig å skille disse to, da 

relasjonell tillit er en del av sosial utveksling. Det er teorien fra kapittel 3.5 og 3.6 som i 

hovedsak vil bli drøftet opp mot resultatene når det gjelder sosial utveksling og relasjonell 

tillit. Blaus (1964) og Shore et als (2006) teorier om hvor viktig sosial utveksling er for ønsket 

og positiv atferd hos ansatte er viktig også opp mot OCB. Bryk & Schneiders (2004) 

forskning på hvordan relasjonell tillit kunne forklare hvorfor noen skoler i Chicago var mer 

suksessrike enn andre vil her brukes for å se hvorfor relasjonell tillit er viktig for lærernes 

OCB. Det siste forskningsspørsmålet, hvordan leder er med på å fremme sosiale relasjoner/ 

nivå av mellommenneskelig tillit både mellom leder/ansatte og mellom de ansatte, mener jeg 

kan frembringe flere viktige aspekter til hvordan leder kan legge til rette for at ansatte ikke 

bare viser OCB mot dem de har nærmest kontakt med daglig, som deres egne elever og de 
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nærmeste kollegaene. En av årsakene til at jeg har tatt med dette spørsmålet er fordi det er 

bevist i tidligere forskning at OCB styrkes gjennom sosial utveksling, jeg mener da det er 

viktig å se på hvordan leder kan legge til rette for at lærerne kan øke den sosiale utvekslingen 

og sin relasjonelle tillit til både leder og andre kollegaer. Det er da min hypotese at dette vil 

igjen føre til en styrket OCB hos disse lærerne. Gjennom teori som omhandler individualisme 

vs. kollegialitet og skolekultur vil jeg prøve å drøfte resultatene for å peke på nettopp dette 

hvordan leder kan fremme OCB mot alle kollegaer og mot seg selv. Gjennom å presentere 

hver informant for seg under hvert forskningsspørsmål og sammenligne dette, er det min 

intensjon å få svart på min problemstilling.   

6.3 Drøfting av lærernes uttrykk av OCB 

I kapittel 3 presenterte jeg Oplatkas fire domener der lærere viser OCB (Oplatka, 2006), og 

jeg argumenterte for begrepene OCB-I og OCB-O (Podsakoff et al., 2009). Lærerne i min 

studie er alle veldig motiverte for å gjøre sitt beste for sine elever. Det er nok dette domenet 

som blir minst påvirket av utenforstående aspekter når det gjelder OCB. Samtidig så har jo 

lærerne sosial interaksjon med elevene, selv om det er en asymmetrisk relasjon mellom lærer 

og elev. Lærerne beskriver alle sammen at de gjør mye ekstra for elevene sine, om enn på 

ulike måter. Randi og Ona beskriver hvordan de hjelper mange av elevene individuelt, altså 

OCB-I. Gunda og Lilly viser OCB gjennom at de er kreative i timene og legger ned mye 

arbeid i forberedelsene av timene for at elevene skal få best mulig læringsutbytte. Dette er 

også OCB rettet mot elevene, men handler mer om alle elevene og ikke elevene individuelt. 

Randi beskriver hvordan hun gjerne skulle ha vært mer kreativ i timene, hvordan hun gjerne 

skulle tatt med elevene ut, selv på sin egen fritid, men at hun opplever at ledelsen setter en 

stopper for det. Det kan dermed se ut som om ledelsen demotiverer henne såpass mye at 

hennes OCB for å være kreativ i klasserommet blir minsket. Alle lærerne forteller også om 

hvordan de hjelper andre kollegaer. Mange av dem forteller hvordan de deler ideer og opplegg 

med andre kollegaer, og Randi forteller om hvordan hun og noen andre tar på ekstra 

undervisning for en kollega. Dette er fortsatt OCB-I, OCB er rettet mot enkeltpersoner og 

ikke mot organisasjonen. Randi og Gunda beskriver ingen OCB rettet mot skolen eller mot 

leder. Det gjør derimot både Ona og Lilly. Ona stiller villig opp som tolk når det er behov for 

det. Gjennom dette føler hun at hun hjelper enkeltpersonene som trenger tolk, altså OCB-I, 

men samtidig så hjelper hun leder og skolen som organisasjon – OCB-O. Lilly driver med 
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mye OCB-O, OCB rettet mot organisasjonen. Hun er med i flere frivillige grupper på skolen 

for å prøve å gjøre noe med arbeidsmiljøet, hun tar på seg ansvarsoppgaver som hun ikke får 

ekstra betalt for og hun deler med leder når hun hører ting hun mener han har behov for å vite. 

Når det gjelder Oplatkas domener, er dette det fjerde domenet, OCB rettet mot skolen. 

Oplatka beskriver at disse lærerne deltar i ad hoc komiteer og tar på seg roller i skolen som 

ikke gir belønning (2006). 

Mange skoler fungerer som løst koblede systemer der det vil vanskelig å forutse hva som vil 

skje i organisasjonen og mesteparten av hva lærerne gjør er gjemt bak lukkede dører (Paulsen, 

2011, Møller, 2004). Gjennom den informasjonen jeg har fått fra informantene mine, peker 

Storskolen seg ut som en skole med utpregede løse koblinger. Lærerne bruker et språk som 

dem og oss, og dem og jeg, og dette gir meg indikasjoner på at skolen opererer lite som ett 

hele, som én organisasjon. Jeg mener også at det er klare tegn på at skolen styres etter 

administrasjonsparadokset, der klasserommet og lærernes arbeid så å si aldri blir styrt og ledet 

av systemer og rutiner som finnes ved skolen. Gunda forklarer hvordan hun «får lov til» å 

drive med en metodikk ledelsen ikke har tro på at elevene lærer noe av. Irgens (2010) peker 

på at det lærerne gjør samlet som ett kollegium er viktig for elevenes læring og for deres egen 

trivsel. Alt dette sier noe om hvor viktig det er at lærerne ikke bare utviser OCB mot elever de 

selv underviser og nærmeste kollegaer, men at de også kan utvise OCB-O, OCB mot skolen 

som organisasjon, OCB mot lederen og mot andre elever og kollegaer. På Lilleskolen har 

lederen forsøkt å motarbeide de løse systemene ved å sette lærerne sammen som partnere. 

Han setter også lærerne sammen i komiteer der de skal jobbe med utviklingsarbeid. Dette er 

viktige steg for å motarbeide de løse koblingene, men det at han ikke følger opp det lærerne 

jobber med i komiteene, kan igjen ødelegge for det gode arbeidet som er startet. Det kan også 

ødelegge for lærernes OCB-O. Jeg mener at jeg gjennom min forskning har vist at lærere har 

OCB mot elevene sine og mot nærmeste kollegaer uten stor påvirkning av leder, men i 

forhold til problemstillingen min og i forhold til at skolen skal fungere som helhet og som en 

suksessrik skole, der elevene får mest mulig likt undervisningstilbud, er det viktig at lærerne 

også viser OCB-O. 

 



64 

 

6.4 Drøfting av hvordan tydelig lederskap påvirker 

OCB ved norskopplæringer 

Det var forventet at lærerne ved norskopplæringer ville ha et større behov for tydelige ledere 

nå enn det de gjorde i 2010 og 2011 da Elstad, Christophersen og Turmo gjorde sine 

undersøkelser. Jeg har pekt på at norskopplæringer har gjennomgått flere endringer de siste 

årene og det er kommet mer accountability inn også her. Likevel ser vi at de norske lærerne 

ikke ønsker ledere som stiller krav til dem om å levere inn planer og skjemaer, de ønsker 

heller ikke ledere som kjører gjennom utviklingsprosjekter som de mener de skal gjennomgå. 

Årsakene til dette kan være mange, men gjennom mitt prosjekt kan jeg ikke finne forklaringer 

på det. Det kan være fordi både Randi og Gunda har jobbet så lenge på skolen og er vant til en 

skole som ikke stilte store krav til lærere eller elever. Det kan da være at lærere som er vant 

med et system ikke endrer seg like raskt som systemet gjør. Det kan også være at disse 

opplever en leder som de ser på som veldig kontrollerende og at det da er lett å oppfatte 

tydelighet sammen med kontroll. Både Randi og Gunda peker på at de opplever at lederne er 

mer opptatt av å tilfredsstille skoleeier enn de er av å tilfredsstille eller legge til rette for 

lærerne. Dette virker demotiverende for begge to og det fremmer ikke deres OCB. Det kan 

virke som om denne kontrollen de opplever at leder driver med heller ødelegger for deres 

OCB, spesielt når det gjelder OCB rettet mot leder og skolen som organisasjon.  Som jeg 

peker på i presentasjonen av Gunda, sier hun at hun boikotter å levere inn planene på angitt 

dato. Her kan det virke som om denne kontrollen har motsatt virkning på Gunda sin OCB, 

spesielt OCB-O. Hun gjør fortsatt mye for elevene og driver med en veldig krevende metode, 

suggestopedi, så hun utviser helt klart OCB ved skolen. Ona har et helt annet syn på lederen 

og helt andre behov enn de tre norske lærerne. Ut i fra det hun sier om hva som virker 

motiverende for henne og hva som fremmer hennes OCB, ser det ut som om hun ønsker og 

har behov en FUL-leder slik det var i begynnelsen, der rektor har ansvar for forbedring og 

elevenes læring slik Emstad og Postholm beskriver det i sin artikkel (2010). Når leder vet hva 

som skal til for at elevene lærer bedre og kan rettlede Ona på dette, da blir hennes OCB 

styrket. Det er selvfølgelig vanskelig å trekke noen slutning ut av dette, da jeg bare har en 

informant som ikke har norsk kultur, men ut fra Cohens forskning blant jødiske og arabiske 

lærere, der de arabiske lærerne reagerte mer positivt på forpliktelsesskjemaer og konkrete 

arbeidsoppgaver (Cohen, 2006), kan Ona vise tegn på det samme. Selv om Ona ikke er 

arabisk, er hun muslimsk og deler mange av de samme kulturelle spesifikasjonene som Cohen 
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beskriver. For at Onas OCB derfor skal fremmes på en best mulig måte, har hun et større 

behov for en tydelig leder som stiller krav og gir henne spesifikke arbeidsoppgaver enn det de 

norske lærerne har. Lillys OCB fremmes når hun får mer ansvar og blir med i komiteer. Det 

ser ut som om delegert ledelse virker positivt på henne (Spillane, Halverson og Diamond, 

2001). Det at hun frivillig går tilbake til leder med ting hun har hørt rundt om på skolen, som 

hun mener at han har behov for å høre, gir også indikasjoner på dette. Hun tar da lederansvar 

på seg selv. Lilly og Ona kommer ikke inn på utviklingsarbeid som er påført fra skoleeier 

eller fra andre, det gjør derimot Randi og Gunda. Roald presenterer kommunikativ ledelse 

(2012) der lederen blant annet skal vurdere den eksterne informasjonen som kommer til 

skolen og formidle dette på en slik måte at lærerne begynner å reflektere.  Det er dette Randi 

og Gunda etterspør og gjerne ønsker fra sine ledere, noen som kan vurdere å formidle den 

eksterne informasjonen som kommer fra skoleeier. Når Randi sier at hun tidligere har vært 

rådgiver ved skolen og at hun er en fikser, er det ting som tyder på at hun har vist OCB-O 

tidligere. Om leder hadde noen innvirkning på at hun ikke har det nå, viser ikke mitt prosjekt. 

6.5 Drøfting av hvordan sosial utveksling og 

relasjonell tillit fremmer OCB hos lærere 

De fire informantene i dette prosjektet jobber ved to veldig ulike når det gjelder kontakten 

lærerne har med leder. Både Gunda og Randi sier at det er kanskje mange måneder siden de 

har sett øverste leder. Deres nærmeste leder, inspektøren, sitter heller ikke i samme hus som 

dem, men hun er til stedet på alle møter de har, så der er den fysiske tilstedeværelsen større 

enn med enhetsleder. For at det skal skje en sosial utveksling skal noen gjøre en tjeneste for 

en annen person og denne personen forventer da en takknemlighet eller en gjentjeneste. 

Lærerne skal også ha en affektiv forpliktelse til arbeidsstedet, dette skjer ved at de blant annet 

føler at leder har forpliktet seg til dem (Blau, 1964, Shore, 2006). Det er få tegn hos mine 

informanter at det skjer mye sosial utveksling mellom dem og enhetsleder ved skolen. Gunda 

føler nok at leder gjør henne en slags tjeneste ved at hun «får lov» til å holde på med 

suggestopedi, men samtidig opplever hun at leder er så negativ til metoden at tjenesten fra 

leder nesten blir tatt bort igjen. Og den andre delen av sosial utveksling, affektiv forpliktelse, 

finnes ikke, så langt jeg kan se. Både Randi og Gunda opplever nok sosial utveksling både 

med elever og andre kollegaer og dette kan forklare hvorfor de viser OCB-I mot elevene og 

mot enkelte kollegaer. Gunda forklarer godt hvordan hun opplever inspektøren annerledes enn 



66 

 

enhetsleder, hun: er til stedet, hun forsøker å løse utfordringer til det beste for lærere og 

elever, hun er forpliktet i lærerne og hun har tillit til dem. Mellom Gunda og denne 

inspektøren skjer det nok sosial utveksling. Både Ona og Lilly opplever at leder kommer til 

dem og spør om tjenester og han gjør ting for dem, blant annet med at døren er åpen for dem 

når de trenger å prate med ham. De opplever også at han er forpliktet i lærerne, og de viser 

begge tegn til at de har en affektiv forpliktelse til skolen. Ona har ikke jobbet så lenge ved 

skolen, så dette kan spille inn på hvor forpliktet hun føler seg. Både Lilly og Ona uttrykker at 

leder utfordrer dem til å ta på seg nye oppgaver og begge uttrykker at det betyr mye for dem. 

Begge lærerne utviser både OCB-I mot elever og kollegaer og OCB-O mot skolen som 

organisasjon. Jeg mener at Lilly også viser OCB-I mot leder, hun forteller ham hva hun har 

hørt fra resten av personalet når hun mener at det er bra han vet det Dette kan sees på som 

både OCB-I mot leder og OCB-O fordi hun mener at det er noe skolen vil tjene på at leder 

blir informert. Jeg hadde ikke med noen spørsmål om økonomisk kompensasjon ville ha økt 

OCB, fordi tidligere forskning viser at det ikke påvirker OCB, samtidig er det verd å merke 

seg at ingen av lærerne kommer inn på dette aspektet. Gunda nevner heller det motsatte når 

hun sier at om ikke skolen vil betale for videreutdanning for henne, er ikke det så viktig, da 

gjør hun det bare selv, for videreutdanning er så viktig for hennes trivsel og for hennes 

motivasjon. 

Som forventet fra tidligere forskning og teori, er den relasjonelle tilliten viktig for lærernes 

trivsel og for deres OCB. Dette kommer frem i Elstad, Christophersen og Turmo (2010) og i 

Trust in Schools (Bryk and Schneider, 2004) og bekreftes igjen i denne studien. Relasjonell 

tillit er en del av den sosiale utvekslingen som skjer. Som vist i Elstad, Christophersen og 

Turmo sin artikkel fra 2010, er sosial utveksling en sannsynlig forklaring for relasjonell tillit 

og en indirekte påvirkning på OCB. Når lærere bygger relasjonell tillit til leder, tolker de 

oppførselen til leder gjennom fire kvaliteter: respekt, kompetanse, personlig aktelse for andre 

og integritet (Bryk og Schneider, 2003). Randi og Gunda sier at de ikke opplever noen av 

disse kvalitetene hos enhetsleder, men gjennom beskrivelsene av inspektøren, er det akkurat 

disse kvalitetene Gunda forklarer at hun setter pris på hos denne. Hun opplever at inspektøren 

respekterer henne, hun opplever at hun har kompetanse til å utføre jobben sin og til å gjøre 

endringer der det er behov for det, hun bryr seg om elevene og lærerne, blant annet med å 

komme med is til dem og hun følger opp ting hun har sagt hun skal gjøre noe med – og 

dermed viser hun integritet. Det er tydelig at Gunda trives i den avdelingen der denne 

inspektøren har ansvar. Hun prater som om det er oss og dem om de andre avdelingene. Når 
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hun forklarer hvordan hun yter ekstra, er det også blant disse kollegaene og disse elevene hun 

gir eksempler fra. Denne lederen får Gunda til å føle seg trygg, trygg på at hun og hennes 

kompetanse er respektert, trygg på at leder kan gjøre jobben sin og trygg på at lederen bryr 

seg om både henne og elevene. Ved den andre avdelingen måtte hun bruke mye krefter på å 

kjempe mot lederen og elevene. Tiden gikk med til møter og brevskriving. Det kan se ut som 

om tryggheten og sikkerheten i at lederen er der for henne og den relasjonelle tilliten de har 

gir rom og kapasitet for OCB, selv om det fortsatt er mest OCB-I som foregår. Lilleskolen har 

en størrelsesfordel når det gjelder å bygge relasjonell tillit. Skoler som har 350 elever eller 

mindre har en større grad av relasjonell tillit. Ona får dekket alle de fire kvalitetene ved 

relasjonell tillit av sin leder. Han viser henne respekt, og for henne verdsetter hun at han også 

viser respekt overfor kulturen hennes. Han viser også at han verdsetter kompetansen hennes 

når han, som nevnt over, utfordrer henne til å gjøre nye ting. Dette mener jeg er et viktig 

aspekt for Ona. Hun sier at dette får henne til å søke på internett etter løsninger på hvordan 

hun kan utføre det lederen spør om. Hun verdsetter at han har tro på hennes kompetanse, 

samtidig ønsker hun ikke å skuffe ham så dette er, slik jeg ser det og forstår det, en direkte 

årsak til at hennes OCB blir fremmet. Det kan tyde på at Ona og lederen har stor relasjonell 

tillit, og at det er viktig for hennes OCB. Hennes forhold til leder er likevel annerledes enn 

Lilly sitt. Når Ona og Lilly beskriver hvordan de omgår lederen i det daglige, mener jeg at det 

kommer frem en avstandsforskjell hos disse to. Ona ser opp til rektor og tilegner han stor 

autoritet, til og med autoritet til å fortelle henne hva hun skal gjøre i klasserommet. Fordi hun 

opplever at han har respekt for henne og at hun er kompetent, ønsker hun denne autoriteten 

velkommen og den gjør henne tryggere. For henne er denne autoriteten en del av den 

relasjonelle tilliten og en årsak til hennes OCB. Lilly respekterer lederen sin som leder, men 

har et annet forhold til ham som autoritet. Hun kommer til ham med ideer og tanker om hva 

som kan gjøres bedre ved skolen. Det er stor relasjonell tillit mellom leder og Lilly og det gjør 

henne trygg nok til å komme til ham med ideene og tankene hennes. Hun er også trygg nok i 

seg selv og den rollen hun har til å gjøre dette. For Lilly fører den relasjonelle tilliten ikke til 

at om leder sier hopp, så hopper hun, men den gir henne en trygghet i at han vil høre på 

hennes ideer og den gir henne en frihet til å bidra med det hun ønsker å bidra med, både mot 

kollegaer og inn mot skolen som organisasjon.  



68 

 

6.6 Drøfting av hvordan leder legger til rette for at 

det knyttes sosiale relasjoner/ mellommenneskelig 

tillit mellom leder/ansatte og ansatte i mellom 

Som forklart tidligere, har jeg tatt med forskningsspørsmålet: hvordan kan leder legge til rette 

for at det knyttes sosiale relasjoner/ mellommenneskelig tillit mellom leder/ansatte og ansatte 

seg i mellom fordi skoler med større kollegialitet, har større suksess. Samtidig så har tidligere 

forskning vist at sosial utveksling fremmer OCB. Da er det også viktig at den sosiale 

utvekslingen ikke bare foregår mellom leder og lærere, men mellom alle kollegaene ved en 

skole. Jeg oppfatter Storskolen som en skole der privatiseringen av jobbutførelsen er veldig 

sterk. Lærerne prater et språk som bærer preg av dem og oss om de forskjellige avdelingene, 

og den ene informanten driver med en metodikk ingen andre ved skolen er hensiktsmessig, 

selv ikke øverste leder har tro på denne metodikken. Lederne betaler for to-tre sosiale 

sammenkomster i året, men det er lærerne som arrangerer dem. Lærerne ved de ulike 

avdelingene har et samarbeidsmøte hver uke og alle lærerne treffes på et fellesmøte en gang i 

måneden. Da lærerne ikke har sett rektor på noen måneder, kan det se ut som om hun ikke 

deltar på disse møtene. Lærerne uttrykker at det er mye tilstedeværelsesplikt, samtidig ønsker 

de mer tid til at de kan dele ideer og pedagogiske verktøy med hverandre, så da virker det på 

meg som om tilstedeværelsen ikke er samarbeidstid, i hvert fall ikke samarbeid om det 

lærerne ønsker de skal samarbeide om. Det kan synes som om Storskolen ikke har et sterkt 

skoleetos, da ingen av informantene her kunne svare på om skolen hadde et motto eller en 

visjon. Å jobbe frem en visjon eller et skoleetos er noe som samler og forener lærerne ved en 

skole (Rutter, 1979, i Irgens 2010 og Hargreaves, 1994). For meg virker skolen i en stor grad 

balkanisert. Informantene peker ikke på at noen av gruppene har mere makt enn andre 

grupper, men de snakker om dem og oss, «vi har det veldig greit nede på Postbygget». Fordi 

lærerne har så liten følelse av å være en skole og ett kollegium, vil også OCB-O være sterkt 

fraværende.  

På Lilleskolen skjer det mer samarbeid mellom kollegaene. Skolen er organisert slik at 

lærerne jobber i team to og to. Forrige skoleår var det lederen som satte opp disse teamene. 

Lilly sier at for henne har det ikke så mye å si hvem hun jobber sammen med, det er ok 

uansett. Hun liker å jobbe i dette teamet for hun opplever at lærerne kan utfylle hverandre. 

Ona uttrykker mer misnøye med dette teamarbeidet fordi hun først kom sammen med en lærer 

hun ikke jobbet godt sammen med. For noen av lærerne mener jeg at dette vil oppleves som 
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tvungen kollegialitet. Som et forsøk på å bedre arbeidsmiljøet, har lederen dette året latt 

lærerne komme med ønsker om hvem de skal være på team med. Jeg mener at det er viktig at 

leder kommuniserer godt til lærerne hva som er hensikten med disse teamene og at det er 

lærere som kan jobbe sammen som blir satt sammen. Det vil ellers oppleves som tvang og den 

sosiale utvekslingen vil bli negativ. I et godt team vil den relasjonelle tilliten ha god grobunn 

og det vil også ligge til rette for at OCB kan bli styrket. I tillegg til disse teamene er lærerne 

satt i ulike komiteer som skal jobbe med ulike utviklingsprosjekter. Her er det muligheter for 

at lærerne kan jobbe sammen på tvers av avdelinger og med kollegaer de ikke jobber sammen 

med så ofte ellers. På fellesmøter opplever lærerne at de kan si sin mening og at de blir hørt. I 

tillegg til disse tingene har de jule- og sommeravslutning og de har hatt personaltur over noen 

dager. Denne turen var viktig for det sosiale klimaet på jobb. Julebordforberedelsene var 

viktige for Ona. Kanskje det at dette ikke handlet om å prestere på jobb gjorde dette til et 

ufarlig sted å bli bedre kjent med kollegaene. Lilleskolen gjør mer kollegialt og i og med at de 

har team på to som samarbeider om en klasse, blir privatiseringen i arbeidet til lærerne 

mindre. Informantene ved Lilleskolen viser mer OCB-O, OCB rettet mot skolen. De er 

frivillig med i ad hoc komiteer, de hjelper leder med tolking, de gjør mere enn lærerne ved 

Storskolen.  

6.7 Skolens resultater opp mot resultater for OCB 

Resultater fra norskprøvene og samfunnsfagprøvene har blitt publisert på Vox (statens senter 

for voksenopplæring) sin hjemmeside siden 2014 (vox.no). Her er resultatene organisert slik 

at de viser resultater for hver kommune. De aller fleste kommuner i Norge har kun én 

norskopplæring og man vet da hvilken skole resultatene gjelder for.  

Når det gjelder samfunnsfagprøven for 2015, bestod nesten 60 % av Storskolens kandidater 

denne. Nesten 90 % av Lilleskolens kandidater bestod. Norskprøvene for høst 2015 og vår 

2016 viser at Lilleskolen fikk dårligere resultater på høsten, men på alle utenom en av 

deltestene, gjorde de det bedre enn Storskolen til sommeren. Lilleskolen ligger bedre enn 

landsgjennomsnittet på alle delprøver nå til sommeren. 

Om det er OCB som spiller en rolle inn i disse resultatene, er vanskelig å påvise, men 

tidligere forskning har vist at OCB er gunstig for å fremme læringsresultatene.  Det er likevel 

spennende for mitt prosjekt å se at Lilleskolen, hvor jeg fant mer OCB blant lærerne, gjør det 
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bedre enn Storskolen og enn landsgjennomsnittet. Men det kan altså være flere årsaker til at 

de nå gjør det bedre. Ved norskopplæringer har det mye å si hvilken elevgruppe man får. Hvis 

det kommer mange analfabeter i en periode, vil dette påvirke resultatene. Ved Storskolen 

uttalte den ene læreren at de øver mye til norskprøvene. De har stort fokus på dette i 

undervisningen. Lærerne vet hva slags type spørsmål som kommer, og dette øver de mye på 

med elevene. Dette vil selvfølgelig også ha noe å bety for resultatene på prøvene. Det er også 

da lett å stille seg spørsmål til hva elevene kan utenom det de får på prøvene. Viser prøvene 

de egentlige resultatene da? Det hun sier at de gjør her, er teaching to the test, altså at de øver 

på typiske spørsmål som kommer på prøvene. Teaching to the test er en konsekvens av 

accountability, og vi ser her et bevis for hvordan ansvarsstyringen har beveget seg inn i 

norskopplæringen og påvirker hvordan lærerne nå underviser elevene. 
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7 Oppsummering og implikasjoner 

I dette kapittelet vil jeg først presentere begrensninger ved prosjektet og hvordan jeg har 

forsøkt å sikre validiteten. Deretter vil jeg argumentere for hvilke konklusjoner jeg kan trekke 

ut av resultatene og gi en kort oppsummering. Avslutningsvis vil jeg gjøre rede for 

implikasjoner for leder og videre forskning på OCB. 

7.1 Begrensninger og validitet 

Et lite forskningsprosjekt, som jo en master er, har noen begrensninger. Jeg vil her forsøke å 

beskrive disse.  

Jeg ønsket informanter med stor diversitet, slik at resultatene i prosjektet også viser bredden i 

det virkelige livet. Og selv om alle mine fire informanter er kvinner, har de stor diversitet på 

andre områder. Alderen spriker over 20 år fra den yngste til den eldste. Det er en informant 

fra en annen kultur. Det er en informant som bruker en helt annen metodikk enn de andre 

lærerne og også har et helt annet pedagogisk ståsted. En av lærerne har drevet med forskning 

og jobbet mange år i det private, mens den utenlandske informanten har jobbet mange år i sitt 

hjemland som lærer. To av lærerne var relativt nyansatte ved skolene de jobber ved nå og to 

av dem hadde jobbet der lenge. Lærerne viser også stor diversitet i hvordan de viser OCB. Så 

selv om alle fire er kvinner, er det likevel stor diversitet mellom dem. Funnene fra deres 

uttalelser stemmer overens med det teoretiske rammeverket. Fordi det bare er fire 

informanter, kan jeg likevel ikke generalisere resultatene mine. Til det er det for få 

informanter. Den ytre validiteten er svak, men den indre validiteten er tatt godt hensyn til. 

Disse fire informantene har gitt sine personlige meninger og tanker rundt emnet. Vi har fått et 

innblikk i fire læreres erfaring med leder og OCB. Jeg valgte å gjøre en kvalitativ studie fordi 

jeg ønsket en større innsikt i nettopp disse tankene og ideene til lærerne. Og da er det en av 

konsekvensene at det er vanskelig å generalisere. Da jeg kjenner miljøet innenfor 

norskopplæringer, var det viktig for meg at jeg ikke hadde noen forutinntatte holdninger og 

tanker, både om skolen som organisasjon, lederen og lærerne. Dette ble prioritert over å 

kunne styre hvilke lærere jeg fikk som informanter. Gjennom dette har jeg også forsøkt å 

ivareta hvordan jeg som forsker påvirker informantene i intervjusituasjonen. Informantene 

ved Storskolen er i konflikt med deres leder, dette var jeg ikke klar over før jeg startet 
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prosjektet. Deres svar kan være påvirket av denne konflikten. Det har jeg forsøkt å være 

bevisst på gjennom hele analysen. 

Valgene jeg har gjort i forhold til det teoretiske rammeverket vil også påvirke hvordan jeg 

tolker resultatene. Hadde jeg valgt annen teori, er det mulig at jeg hadde tolket resultatene 

annerledes. Mine forutinntatte idéer og tanker om OCB og hvordan leder påvirker dette, kan 

også ha hatt en innvirkning på mine tolkninger. Jeg har prøvd å være bevisst antakelsene 

mine. Jeg hadde blant annet en antakelse om at lærerne ville ha behov for tydeligere ledelse 

nå enn da Elstad, Christophersen og Turmo gjorde sine undersøkelser fordi skoleslaget har 

fått mer accountability, elevene må bestå prøvene til et visst nivå og resultatene for skolene 

ligger offentlig ute på internett. Mine antakelser viste seg ikke å stemme. Jeg har forsøkt å 

avkrefte mine egne teorier, for å sikre at resultatene ikke er på grunn av mine teorier. 

På tross av disse begrensningene i prosjektet, mener jeg at oppgaven gir en dypere innsikt i 

hvordan leder kan påvirke OCB hos lærere. Den ytre validiteten i prosjektet er svak, og jeg 

kan ikke generalisere resultatene og si at det gjelder alle lærere i Norge. Den indre validiteten 

er derimot godt ivaretatt og er sterk.  

7.2 Konklusjoner og hovedfunn 

Hva mener lærere ved norskopplæringer at leder kan gjøre for å fremme deres OCB? 

det er dette spørsmålet jeg har ønsket å svare på i dette prosjektet. Jeg ønsker å trekke frem 

noen konklusjoner av hva jeg har funnet. Jeg vil presentere konklusjoner til de ulike 

forskningsspørsmålene etter orden.  

Gjennom dette prosjektet mener jeg at lærere ved norskopplæringer der det er sosial 

utveksling med leder og der de har relasjonell tillit, viser mer OCB-O, eller OCB rettet mot 

skolen som organisasjon enn ved skoler der denne utvekslingen mangler. Dette overrasket 

meg. Jeg tenkte i utgangspunktet, da jeg startet dette prosjektet, at enten så viser man OCB 

eller så gjør man det ikke. Mine informanter viste veldig ulik grad av OCB, men alle viste 

OCB mot elevene og mot de nærmeste kollegaene. Lærere viser OCB rettet mot elevene sine 

og de nærmeste kollegaene sine uten at de har sosial utveksling med leder og uten at det er 

sosial tillit. Årsakene til dette kan være mange, men de har sosial interaksjon med elevene og 

med de nærmeste kollegaene som kan forklare dette. Det kan også være at lærerne opplever 

jobben sin som et slags kall og at det påvirker deres OCB mot elevene sine.  
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De norske lærerne ved norskopplæringene uttrykker at de ikke har behov for mer tydelig 

leder. Her skiller den flerkulturelle læreren seg fra de norske lærerne. Hun har mer behov for 

en leder som forteller henne hva hun også bør gjøre i klasserommet. De to lærerne ved 

Storskolen poengterer flere ganger at det er lærerne som vet hva som foregår i klasserommet 

og at lederne bør høre på dem som kan det. Informantene antyder her at en tydelig ledelse, 

med mer kontroll er en trussel for deres lærerautonomi. Denne trusselen for deres autonomi 

og deres kontroll over klasserommet virker også negativ for deres OCB. Informantene som 

opplever slik kontroll, beskriver hvordan de forsøker å motarbeide den. Her ligger det 

grunnlag for flere studier. Hvor lang tid tar det fra ytre krav har blitt mere til lærerne endrer 

behov for tydeligere ledelse? Se utdypning av dette kap. 7.4. 

Lærerne som opplevde sosial utveksling og relasjonell tillit med leder viste mer OCB, spesielt 

iøynefallende er det at disse informantene viste middels til stor grad av OCB-O. Dette er i 

samsvar med tidligere forskning, blant annet Elstad et al. sin forskning fra 2010-2011, selv 

om deres forskning ikke skiller på OCB-I og OCB-O. Mine funn kan tyde på at den sosiale 

utvekslingen og den relasjonelle tilliten gjør lærerne trygge i jobben sin. De vet at lederen er 

der for dem og at lederen tror på dem. Her skiller også den flerkulturelle læreren seg litt fra de 

norske lærerne, da hun har mer autoritær respekt for lederen enn de norske. For de norske 

lærerne er det viktig at de ser at lederen bryr seg om dem. De får en frihet til å utføre OCB når 

de har et slikt forhold til lederen. Det er større takhøyde. Lærere som opplever at de har en 

god relasjon til leder viser i dette prosjektet at de også har mer og bredere OCB. De har både 

OCB-I og OCB-O. Informantene mine beskriver noen av de elementene som er til stedet for 

at relasjonen er god: lederen viser dem respekt, han er interessert i dem, også i deres 

personlige liv, han utfordrer dem til oppgaver han mener de klarer og han stoler på dem. Han 

bruker også tid med dem, selv om noe av denne kontakten skjer via epost. 

Det at lederen er med på å legge til rette for at lærerne knytter sosiale bånd og 

mellommenneskelig tillit er ytterst viktig for OCB – spesielt for OCB-O. Lærerne ved 

Lilleskolen uttrykker mer tilfredshet ved jobben og de gir uttrykk for mer OCB – spesielt 

OCB-O. Det er viktig at det ikke blir påtvunget kollegialitet, da dette igjen kan ødelegge for 

OCB. Uformelle sammenkomster der lærerne må samarbeide sammen uten at det er 

jobbrelatert, er en fin måte å la dem bli bedre kjent. Lederen må formidle informasjon og 

hensikt på en måte slik at han får med seg lærerne på laget. Dette øker friheten og tiden til å 

kunne yte ekstra og bry seg om andre. Som jeg har argumentert er det viktig at skolen har en 
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visjon eller et mål. Utarbeidelsen av dette målet kan virke samlende og motiverende. Ingen av 

informantene representert her opplevde at deres skole hadde en visjon. Lilleskolen forsøkte å 

utarbeide et mål eller et motto for skolen forrige skoleår, men da var det kun en liten gruppe 

av lærerne som var med på dette arbeidet. Hargreaves (1996) hevder at dette kan virke 

splittende på et kollegium. Dette vil igjen påvirke OCB hos lærerne. 

7.3 Implikasjoner for leder 

Resultatene i dette prosjektet trenger videre validering gjennom mere forskning, likevel bidrar 

studien til å øke forståelsen av hvordan leder kan fremme OCB hos lærere, i denne 

sammenheng lærere ved voksenopplæringer. Oppgaven kan gi en større innsikt i hvordan 

ledere kan bygge en god relasjon til sine ansatte og dermed også fremme deres OCB. Lederen 

kan også bli bevisst på at det er forskjell på hva som fremmer OCB hos norske lærere og hos 

lærere av andre kulturer.  

Lærere ved norskopplæring har fremdeles ikke behov for en veldig tydelig leder, spesielt ikke 

når det gjelder overfor lærere som har jobbet ved skolen en stund. Selv om systemet endrer 

seg til å bli mer målstyrt og det er mer accountability i skolen, endrer ikke lærernes behov seg 

like raskt. Lærere ved norskopplæringer i Norge har en annen hverdag enn lærere ved de 

fleste andre skoletyper. Skolen er mer preget av uforutsigbarhet og stadige endringer fordi 

elevene kommer til gjennom hele året og de kan endre spor fordi det er spor som vil passe 

dem bedre. Ledere ved norskopplæringer må ta hensyn til at arbeidshverdagen til lærerne er 

så uforutsigbar ved å skape trygghet og så stor forutsigbarhet som mulig. Samtidig, hvis 

masteridéen om accountability og målstyring fortsetter, vil leder ved norskopplæringene møte 

stadig strengere ytre krav fra skoleeier og fra statlig hold. For å fremme OCB hos lærere ved 

norskopplæringer må leder ta hensyn til at de har større behov for gode relasjoner med 

lederen enn de har for en tydelig leder. Noen av informantene mine uttrykte også en frykt eller 

en irritasjon over at leder skulle fortelle dem hva de skulle gjøre i klasserommet. Det kan se ut 

som om de var redde for å miste sin lærerautonomi og dette går ut over deres OCB, spesielt 

OCB-O. Dette må også leder ta hensyn til. Med gode relasjoner, stor grad av respekt og tillit, 

«småprat» over kaffekoppen og utfordringer i passe mengde kan leder være med å påvirke og 

fremme lærernes OCB.  
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Studien min peker på at det er kulturelle forskjeller mellom lærerne og hva som fremmer 

deres OCB. Ledere som har lærere med andre kulturelle bakgrunner må være klar over og 

bevisst på at det er andre relasjoner og lederstil som fremmer de flerkulturelle lærernes OCB 

enn for de norske lærerne. Fordi det finnes så mange andre kulturer, er det umulig å vite 

hvordan man da skal gjøre «alt rett», men det er viktig at man som leder er bevisst at det er 

andre mekanismer som fremmer OCB hos de flerkulturelle lærerne enn hos de norske.  

Studien min gir også noen indikasjoner på at økt kollegialitet og sterke fellesskap øker OCB-

O. For å styrke OCB-O hos de ansatte, bør leder legge til rette for at lærerne samarbeider og 

blir kjent på tvers av avdelinger og klassetrinn. Det er viktig at lærerne ikke opplever dette 

samarbeidet som tvungen kollegialitet (Hargreaves, 1996), men at det vokser frem et 

samarbeid som springer ut av felles verdier og et ønske om å gjøre en god jobb for skolen. 

Dette viser studien min indikasjoner på at vil fremme OCB-O hos lærerne. 

7.4 Videre forskning 

Denne oppgaven gir en liten innsikt i hvordan ledere påvirker og fremmer OCB hos lærere 

ved norskopplæringer. Resultatene angående hvordan leders og læreres relasjoner påvirker 

OCB trenger en sterkere ytre validering gjennom videre forskning. Jeg mener også at 

resultatene åpner opp for andre områder som kan være spennende å forske på når det gjelder 

OCB.  

Tidligere studier har vist at lærere ved skoler som er preget av målstyring og accountability 

ønsker tydeligere ledere og at dette fremmer deres OCB. Norskopplæringer og 

voksenopplæringer som skoleslag har fått en sterkere grad av både målstyring og av 

accountability og det stilles større krav til lederne i forhold til elevenes resultater. Likevel har 

jeg konkludert med at mine informanter ikke ønsker en tydeligere ledelse. Dette åpner da opp 

for spørsmål om hvor lang tid det tar fra et skoleslag ser endringer mot accountabilitystyring 

til lærerne har behov for tydeligere ledelse og når dette vil vise seg i deres OCB.  

Den ene informanten i studien har en annen kultur enn den norske kulturen de tre andre 

informantene har. Hennes svar skilte seg betraktelig fra de tre andre på noen områder. Oplatka 

(2009) sin forskning viser også at det er forskjell på hva som påvirker lærere fra ulike 

kulturers OCB. Informanten i denne studien har bodd i Norge i ni år og hun svarer fremdeles 

ulikt fra de andre, norske lærerne. Dette er temaer og emner som bør utforskes nærmere, 
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spesielt med tanke på at vi i disse tider mottar så mange innvandrere og flyktninger fra andre 

kulturer, og noen av disse kanskje begynner som lærere i norsk skole. Hvordan skal leder 

påvirke og fremme OCB hos lærere fra andre kulturer? Når flerkulturelle lærere kommer til 

Norge, blir de etter hvert mer påvirket av norsk kultur når det gjelder fremming av deres 

OCB? Dette er viktige spørsmål å få svar på. 

Sammenhengen mellom hva leder gjør for samarbeid og kollegialitet versus læreres OCB-O 

er også et tema som det er behov for å vite mer om for fullt ut å forstå OCB. Denne oppgaven 

peker på at kollegialitet og sterke fellesskap i skolen øker OCB-I mot flere i kollegiet og 

OCB-O. Studier på hvordan leder kan legge til rette før økte fellesskap som igjen fremmer 

OCB vil gi økt forståelse rundt disse temaene. Et emne som er på siden av det jeg har forsket 

på i dette prosjektet, men som likevel omhandler OCB, er forskning på OCB og 

utviklingsarbeid i skolen. Når jeg ser de godene OCB bringer til en skole, har jeg gjennom 

denne oppgaven fundert mye på hvordan OCB kan endre hvordan et utviklingsarbeid ved en 

skole skjer. Dette synes jeg det hadde vært veldig spennende å forske mer på. Hvor mye 

lettere er det å drive utviklingsarbeid med lærere som viser stor grad av OCB-O?  

En tanke og idé til senere studier er å finne informanter som alle skårer høyt på OCB-O. 

Oplatka (2013) brukte kun informanter som rektorene oppga at skåret høyt på OCB. Det kan 

tenkes at lærere som skårer høyt på OCB-O kan gi fyldigere svar på disse temaene og gi en 

dypere forståelse for hva som kan fremme OCB-O. Gjennom denne studien har jeg fått en økt 

forståelse for og en respekt for hvor viktig OCB-O er for en suksessrik skole. Jeg finner 

derfor dette punktet ekstra viktig å forske videre på. Skolen i Norge vil fortsette å være i 

endring og det vil komme nye reformer. Gjennom dette utviklingsarbeidet som man vet vil 

komme, også fordi lærerutdanningen er i endring, er det viktig med lærere som er motivert for 

å yte ekstra for hele skolen, ikke bare for de elevene de ser i klasserommet. Klarer man som 

leder å få med seg lærerne til å dra lasset og yte ekstra i alle instanser, vil mange flere elever 

oppleve å ha lærere som den mattelæreren jeg hadde da jeg gikk på skolen. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Intervjuguide 

Forskningsspørsmål Spørsmål/stikkord som er viktige å prate om: 

Innledende spørsmål – bli kjent 

med lærer og institusjon 

Hvor lenge har du jobbet her? 

Hva er det som gjør at du trives/ikke trives her? 

Hvordan hjelper de andre lærerne eller lederen deg 

for at du kan utføre en god jobb? 

Hvordan hjelper du lederen eller de andre lærerne for 

at de skal kunne gjøre en god jobb? 

Kan du gi noen eksempler på hvordan du yter ekstra 

overfor elevene dine? 

Hvordan påvirker clear leadership 

OCB – ta dette før – etter 

innledende spørsmål 

Hvordan er lederen din en tydelig leder? 

Er det noen måter du skulle ønske at lederen din var 

mer eller mindre tydelig/kontrollerende? 

Hvordan påvirker lederens tydelighet din motivasjon 

for jobben? 

Hvordan gjør leders tydelighet jobben din lettere 

og/eller vanskeligere? 

Hvordan påvirker lederen din sin tydelighet (eller 

mangel på det) tillit til leder? 

Hvordan kommer relational trust 

til uttrykk mellom ansatte og 

leder? 

Hvordan opplever du at leder viser deg respekt? 

Hvordan opplever du at leder verdsetter din 

kompetanse? 

Hvordan viser leder at han/hun bryr seg om deg som 

ansatt og som person? Hvis du opplever at han/hun 

gjør det 

Hvordan opplever du at leder viser sin integritet? 

Kan du forklare hvordan tillitsforholdet mellom deg 

og leder er? 

Kan du forklare hva denne tilliten/mangelen på tillit 

betyr for deg i din arbeidshverdag? Hvordan påvirker 

det din motivasjon, din utførelse av jobb etc 

Hvordan opplever du leder har lagt til rette for at dere 

lærere skal bli hørt om saker? 

Hvordan opplever du at leder følger opp skolens 

visjon? Hvordan blir det lagt til rette for at dere 

lærere og evt assistenter har samme visjon og mål for 

skolen? 

Hvordan kommer social exchange 

til uttrykk mellom leder og 

ansatte? 

 

Hvordan er leder med på å 

Hvordan opplever du at leder prøver å skape 

relasjoner til deg? 

Hvorfor er det viktig for deg å ha en relasjon til 

leder?  

Hvordan påvirker denne relasjonen din motivasjon til 
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fremme social ties/ levels of 

interpersonal trust? 

 

Mellom seg og de ansatte 

 

De ansatte seg i mellom 

å yte ekstra? 

Hvordan legger leder til rette for at dere kollegaer kan 

knytte relasjoner med hverandre? 

Hvordan påvirker disse relasjonene samarbeidet 

mellom dere kollegaer? 

Hvordan påvirker disse relasjonene motivasjonen til å 

yte ekstra – både overfor elever og kollegaer? 

Oppsummering/ hva mener du 

hjelper deg til å yte ekstra? 

Hvordan kan leder hjelpe deg med 

økt grad av OCB? 

Er det andre ting som jeg ikke har nevnt som du 

tenker er viktig for at din motivasjon til å yte ekstra? 

Er det noen ting du har tenkt på at du skulle ønske 

leder gjorde/ikke gjorde for at din motivasjon for å 

yte ekstra skal være sterkest mulig? 

Hva ser du som lærer at dine kollegaer har igjen for at 

du er villig til å yte ekstra? 

Hvordan påvirker det elevenes læring at du og dine 

kollegaer er motiverte til å yte ekstra? 
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Vedlegg 2, Informasjonsmail til rektorer og lærere 

Hei 

 

Jeg kommer til å ringe deg over helgen. 

 

Grunnen til dette er at jeg holder på med en masteroppgave i utdanningsledelse ved 

Universitetet i Oslo. 

 

Jeg skal skrive en masteroppgave om hva lærere ved voksenopplæringer mener leder kan 

gjøre for å fremme deres OCB (motivasjon til å yte det lille ekstra, gå utover sine 

arbeidsoppgaver) og ønsker derfor å intervjue to av deres lærere. Det er mye forskning som 

tyder på at elever oppnår bedre resultater når de har motiverte lærere. 

 

Masteren skal leveres til høsten og jeg vil derfor gjerne foreta intervjuene før sommerferien. 

 

Da vet du litt om prosjektet mitt, før jeg ringer deg til uken. 
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Vedlegg 3: Resultater på norskprøvene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilleskolen 
Sommer 
2016 Muntlig   25 20 20 35 - - 

    Lytteforståelse   40 25 10 25 - - 

    Leseforståelse   35 >35 10 25 - - 

    
Skriftlig 
framstilling   15 15 35 35 - - 

  
Vinter 
2015 Muntlig   20 25 60 - - - 

    Lytteforståelse   10 50 40 - - - 

    Leseforståelse   >5 35 25 - - - 

    
Skriftlig 
framstilling   10 15 60 15 - - 

 

Storskolen 
Sommer 
2016 Muntlig   30 25 45 >5 - - 

    Lytteforståelse   20 25 50 5 - - 

    Leseforståelse   20 35 30 10 >5 - 

Norskprøveresultater 

       Norsk for innvandrere, fordelt på fylke og 
kommune 

      

          

          Måleverdier     Antall B2 B1 A2 A1 A1 ikke vurdert 

Sted Tidspunkt Prøvetype               

Hele landet 
Sommer 
2016 Muntlig 8878 12 34 45 9 0 0 

    Lytteforståelse 9123 22 25 41 12 0 - 

    Leseforståelse 9057 21 29 29 19 2 - 

    
Skriftlig 
framstilling 9763 3 30 49 14 1 3 

  
Vinter 
2015 Muntlig 5307 9 42 40 7 0 1 

    Lytteforståelse 5639 21 36 34 9 0 - 

    Leseforståelse 5553 29 31 24 14 2 - 

    
Skriftlig 
framstilling 6136 3 31 50 14 1 1 

  
Sommer 
2015 Muntlig 7976 - 40 50 9 0 0 

    Lytteforståelse 8103 - 59 31 10 1 - 

    Leseforståelse 8040 - 60 23 15 2 - 

    
Skriftlig 
framstilling 8952 - 26 50 21 2 1 

  
Vinter 
2014 Muntlig 3903 - 40 52 7 0 0 

    Lytteforståelse 5547 - 64 29 7 0 - 

    Leseforståelse 5375 - 65 22 11 2 - 

    
Skriftlig 
framstilling 6008 - 25 56 16 1 1 

  
Sommer 
2014 Muntlig 8050 - 35 52 9 0 3 

    Lytteforståelse 9694 - 56 36 8 0 - 

    Leseforståelse 9698 - 62 24 12 2 - 

    
Skriftlig 
framstilling 9697 - 20 55 23 1 1 
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Skriftlig 
framstilling   5 30 60 >10 - - 

  
Vinter 
2015 Muntlig   20 65 >20 - - - 

    Lytteforståelse   60 30 >15 - - - 

    Leseforståelse   70 20 10 - - - 

    
Skriftlig 
framstilling   - 70 >15 >15 - 10 

 


