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Sammendrag 

I denne masteroppgaven har jeg prøvd å belyse fenomenet skolevandring, og drøftet om dette 

kan være et verktøy for skoleledere i arbeidet med å utvikle, forbedre og fornye skolens 

praksis. Skolevandring er et ledelsesverktøy for skoleutvikling, som legger til rette for 

systematisk oppfølging av lærere og undervisningspraksis gjennom observasjon og 

refleksjonssamtaler. Forskning viser til at skoleleder kan ha innflytelse på elevenes 

læringsutbytte gjennom å være tett på lærerens praksis og legge til rette for å utvikle en felles 

og læringsfremmende skolekultur. Gjennom skolevandring kommer skoleledere tett på 

lærerens undervisningspraksis gjennom observasjon og dialog. 

 

Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan skoleledere og lærere ved en utvalgte 

skole, oppfatter skolevandring som et av flere verktøy som kan bidra til å utvikle en felles og 

læringsfremmende skolekultur, hvor skoleledere og lærere jobber sammen om å skape en 

kollektiv profesjonalitet. Det er i hovedsak relasjonell pedagogisk ledelse og forholdet 

mellom makt og tillit som danner bakgrunn for drøftingsdelen. Jeg har også valgt å ta med 

sosiokulturell læring og lærende organisasjoner fordi jeg mener dette er viktige perspektiver. 

 

Jeg har valgt å benytte meg av kvalitativ metode for å kunne gå i dybden hos noen få 

informanter for å kunne få innsikt i skoleledere og læreres opplevelse av fenomenet 

skolevandring. Det empiriske grunnlaget basert på intervjuer med tre skoleledere og fire 

lærere ved en skole. I tillegg har jeg hatt samtaler med kommunesjefen for oppvekst, for å få 

skoleeiers perspektiv på skolevandring og innsyn i skoleeiers styringsstrategier.  

 

Funn i datamaterialet ser ut til at det er en sammenheng mellom gjensidig tillit og opplevelsen 

av et positivt utbytte av skolevandring. Både skolelederne og lærerne i utvalget påpeker at 

positiv kontroll gjennom skolevandring kan øke lærerens motivasjon til å yte ekstra. Det ser 

ut til at en forutsetning for å få til dette er gjensidig tillit mellom skoleledere og lærere. 
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Forord 

Denne masteroppgaven danner avslutningen på et 4-årig erfaringsbasert masterstudium i 

utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. 

Det har vært 4 spennende og lærerike år. Å studere ved siden av fulltidsjobb som skoleleder, 

har vært krevende, men samtidig nyttig. Gode forelesninger, hvor gode forelesere knytter 

teori til praksis, har vært nyttig kunnskap å ta med seg i egen jobb som skoleleder. 

 

Takk til veileder Eyvind Elstad for god, lærerik og grundig veiledning. Flott med raske og 

konstruktiv tilbakemeldinger når det har vært vanskelig å komme videre med oppgaven. 

Takk til informanter som tok seg tid til å svare på spørsmål i en hektisk hverdag og til 

arbeidskollegaer og for gode innspill underveis i prosessen og for god hjelp og støtte i de mest 

krevende periodene. 

Takk til familie som støtter og hjelper til, og som har tålmodighet med meg, når jeg i helger 

og ferier har måttet prioritere studier. 

 

Sarpsborg 31. oktober 2016 

Ann Kristin Jacobsen 
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1. Innledning 

1.1 Hensikt med studien 

Tradisjonelt har norske lærere hatt stor autonomi. Selv om det har blitt mere samarbeid 

mellom lærerne gjennom felles planlegging og etterarbeid, står fortsatt læreren mye alene i 

klasserommet. At det kan gi flere praksiser på samme skole og at lærerne sitter litt på hver 

tue, er noe Lortie visualiserer med begrepet ”eggkartongstruktur” (Lortie, 1975). En 

eggkartong består av flere separate rom atskilt fra hverandre slik at innholdet i rommene ikke 

nødvendigvis berører hverandre. Metaforen peker på at på enkelte skoler arbeider lærerne 

inne i hver sine rom på skolen, uten at de vet hva de andre lærerne gjør i sine rom. Dette kan 

føre til ulikheter mellom klassene innad på den enkelte skole. Gjennom læreplanreformen 

Kunnskapsløftet (K06) og i andre styringsdokumenter fra Kunnskapsdepartementet og KS, 

kommer det tydelig fram en forventning om at rektor skal initiere, lede og være ansvarlig for 

kunnskapsutvikling og utviklingsprosesser ved skolen gjennom å skape en lærende 

organisasjon. Læreren er ansvarlig for å planlegge, organisere og gjennomføre elevenes 

opplæring, samt å vurdere om elevens faglige framgang og trivsel er god nok (Meld. St. 20 

(2012-2013) s.214).  Men rektor står som ansvarlig for elevenes resultater (Mausethagen 

m.fl., 2016). Forskning viser at læreren er en de viktigste faktorene for elevers læring (Hattie, 

2013). En god måte å forbedre elevenes resultater på, synes dermed å være å styrke den 

pedagogiske ledelsen av skolen (Robinson, 2014). Robinson hevder at de skoler som oppnår 

gode resultater, er skoler hvor lærerne tar felles ansvar for alle elever og har en åpenhet rundt 

utfordringer og utvikling. 

 

I denne masteroppgaven ønsker jeg å undersøke om skolevandring kan være et ledd i dette 

arbeidet, ved at skoleledere gjennom observasjon og oppfølgingssamtaler, får innsikt i skolens 

praksis gjennom klasseromsobservasjon og felles refleksjon og dialog med hver enkelt lærer, 

rundt skolens og lærerens praksis. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan 

skoleledere og lærere en ved utvalgt skole, oppfatter skolevandring som et av flere verktøy 

som kan bidra til å utvikle en felles og læringsfremmende skolekultur, hvor skoleledere og 

lærere jobber sammen om å skape en kollektiv profesjonalitet.  
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1.2 Bakgrunn for valg av tema 

Læreren har tradisjonelt vært vant til å arbeide på egenhånd i et ganske lukket klasserom 

(Lortie, 1975). Tiltak som nå er varslet om (Regjeringsplattformen, 2015) og etter hvert 

igangsatt, som for eksempel lærervurdering, er ganske kontroversielt sett i lys av norske 

skoletradisjoner. Lærervurdering har til dels møtt stor motstand fra lærerne og 

lærerorganisasjonene (GNIST, 2015). OECD har gitt råd om at Norge bør innføre «teacher 

appraisal» for å bidra til profesjonell utvikling i skolen, for å øke kvaliteten i skolen (OECD, 

2011).  Om vurdering av lærernes arbeid for profesjonell utvikling skal ha mulighet til å bidra 

til bedre kvalitet på undervisningen, og dermed bedre elevresultater, er avhengig av lærernes 

tillit og tro på denne type vurdering for profesjonell utvikling (GNIST, 2014).  

 

Å være rektor er en sammensatt jobb, rektor skal både administrere og lede, samtidig med at 

vedkommende skal motivere og engasjere, og kunne begrunne valg og handlinger. 

Skolevandring er et ledelsesverktøy for skoleutvikling, som legger til rette for systematisk 

oppfølging av lærere og praksis gjennom observasjon og refleksjonssamtaler, og med 

bakgrunn i dette kunne bidra til utvikling, forbedring og fornying av skolens praksis. I flere 

kommuner har skolelederne i lengre tid vært pålagt å drive med skolevandring, det går med 

mye tid for å kunne drive med dette. Jeg synes derfor at det er interessant å undersøke om 

skolevandring kan være et nyttig verktøy for skoleledelsen for å kunne påvirke lærerens 

læring, motivasjon og ytelse, og dermed kunne oppnå ønsket utvikling i organisasjonen. Jeg 

har selv opplevd skolevandring fra to sider, både som lærer og som skoleleder, og jeg 

erkjenner at dette kan være en krevende øvelse for begge parter dersom prosessen skal 

oppleves som konstruktiv og givende for lærerne. Skolevandring som metode for ledelse er 

interessant å undersøke fordi dette er en metode der ledelsen kommer tett på hver enkelt 

medarbeider. Reaksjonene på dette kan variere fra at noen opplever det som positivt at lederen 

får se hva som ”egentlig” foregår i klasserommet og synes det er fint at skoleleder viser 

interesse, til andre som opplever skolevandring som negativt fordi de har en formening om at 

skolevandring bare er en slags kontroll av lærerens kompetanse. En viktig lederoppgave i 

møte med denne type utfordringer blir å utvikle strategier for å møte og mestre dette. 
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I Stortingsmelding 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen, Stortingsmelding 30 (2003-2004) Kultur 

for læring og Stortingsmelding 20 (2012-2013) På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen 

påpekes det at for at skolen skal kunne nå sine mål må skolen jobbe som en lærende 

organisasjon hvor skolen mobiliserer de ansattes samlede kompetanse (Meld. St. 20 (2012-

2013) s.215). Lærende organisasjoner kjennetegnes ved at det legges til rette for 

«kompetanseutvikling og kunnskapsspredning gjennom læring i det daglige arbeidet» og 

utstrakt bruk av samarbeid for at «kompetanse og kompetanseutvikling ikke skal privatiseres, 

men kan deles og videreutvikles i arbeidsfellesskapet» (Meld. St. 30 (2007-2008) s.27). Dette 

henger sammen med at det kommer tydelig fram at de skolene hvor man oppnår best 

resultater er de som preges av en felles skolekultur, hvor skoleledelse og lærer i fellesskap 

samarbeider om å løse utfordringer og nå felles mål. Dette tydeliggjør viktigheten av at 

skoleledelsen klarer å motivere for, og legge til rette, for kunnskapsutvikling i personalet 

gjennom gode læringsprosesser i organisasjonen. Det har tradisjonelt sett vært lite oppfølging 

av læreren i klasserommet, så at ledelsen skal inn å observere lærerens undervisning kan 

oppfattes som at ledelsen kun skal kontrollere og at det læreren gjør ikke er bra nok. 

 

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål 

I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke hvordan skoleledere og lærere ved en skole 

oppfatter fenomenet skolevandring. Ved utvalgte skole har man valgt en modell som består av 

en kort førsamtale, observasjon av en undervisningstime og en påfølgende refleksjonssamtale 

som er knyttet til medarbeidersamtalen. Skolens modell baserer seg på en lengre observasjon 

og i mindre grad på flere korte observasjoner, som ordet skolevandring henviser til. Selv om 

denne modellen ikke helt samsvarer med begrepet skolevandring, har de valgt å bruke navnet 

skolevandring. Det betyr at når ordet skolevandring brukes i denne oppgaven, henviser det til 

den utvalgte skolens modell.  

 Jeg har valgt å ta utgangspunkt i følgende problemstillingen:  

Hvordan oppfatter skoleledere og lærere ved den utvalgte skolen, skolevandring som et 

av flere verktøy som kan bidra til å utvikle en felles og læringsfremmende skolekultur, 

hvor skoleledere og lærere jobber sammen om å skape en kollektiv profesjonalitet? 
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For å få svar på problemstillingen vil jeg benytte meg av forskningsspørsmålene: 

1) Hvordan oppleves skolevandring på den aktuelle skolen? 

2) Hva er relasjonens betydning for skolevandring? 

3) Hvordan oppfattes skolevandringen som et ledd i å øke lærerens motivasjon til å yte 

ekstra? 

4) Hvordan oppleves skolevandring som et bidrag til individuell og kollektiv 

kunnskapsutvikling? 

1.4 Oppbygging av oppgaven 

I dette første kapittel presenteres oppgaven, bakgrunn for denne og problemstillingen med 

forskerspørsmål. I kapittel 2 presenterer jeg det rammeverket jeg bygger masteroppgaven på. 

Det er i hovedsak relasjonell pedagogisk ledelse og forholdet mellom makt og tillit som 

danner bakgrunn for drøftingsdelen i kapittel 5. Jeg har også valgt å ta med sosiokulturell 

læring og lærende organisasjoner fordi jeg mener dette er viktige perspektiver. Avslutningsvis 

i teorirammen har jeg valgt å si litt om skolekultur fordi dette er en overordet faktor i arbeidet 

med skoleutvikling.  I kapittel 3 kommer jeg nærmere inn på valg av forskningsdesign og 

metode. I kapittel 4 presenteres funnen og en analyse av disse, før jeg i kapittel 5 drøfter disse 

funnene opp mot tidligere nevnte teori. Oppgaven avsluttes med forskningens implikasjoner 

for praksis og på videre forskning, samt undersøkelsens reliabilitet og validitet i kapittel 6.  
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2. Teoretisk rammeverk 

I dette kapittelet vil jeg se på det teoretiske rammeverket oppgaven bygger på. Først vil jeg si 

litt om skolelederrollen, deretter beskrive hva som ligger i begrepet skolevandring, så kommer 

hovedteorien som handler om pedagogisk og relasjonell ledelse, makt og tillit i et 

ledelsesperspektiv og sosiokulturell læring. Jeg har også valgt å ta med noe teori om 

skolekultur fordi dette er en overordnet faktor, som vil kunne påvirke skoleleders 

handlingsrom. Å arbeide som en lærende organisasjon er intensjonen og bør dermed henge 

sammen med gjennomføring av skolevandring, som vil være et ledd i skolens 

utviklingsarbeid. Avslutningsvis vil jeg gi en sammenfatning av utvalgte teori og lage en 

teorisyntese som ligger til grunn i drøftingen av skolevandring som et verktøy for 

skoleutvikling i kapittel 5.  

 

2.1 Skolelederrolle 

Skoleleder skal lede skolen i et spenningsfelt mellom styring fra statlig og kommunalt hold, 

og rammefaktorer som økonomi, læreplaner og lovverk, skolekulturen er også i stor grad med 

på å influere skoleleders handlingsrom. Møller (Fuglestad, O.L. & Lillejord, S., 1997) 

beskriver hvordan skoleleders hverdag består av dilemmaer, en av disse dilemmaene kan 

blant annet være mellom administrativ og pedagogisk ledelse. Skoleleders rolle har gradvis 

blitt endret de siste årene. Tidligere har noen omtalt at det har vært det man kan kalle en taus 

kontrakt (Berg, 1999) mellom lærere og rektor om at rektor steller med sine oppgaver og ikke 

blander seg for mye bort i det som skjer i klasserommet og lærerens undervisning. Denne 

typen ledelse er det vanskelig å forsvare når forskning viser at det er de skolene hvor lærere 

og skoleledere jobber tett sammen mot felles mål og kunnskapsutvikling, som oppnår best 

resultat (Robinson, 2014). Skolevandring kan være et verktøy for nettopp dette. Gjennom 

skolevandring kommer skoleleder tettere på hver enkelt lærer og gjennom observasjon i 

klasserommet tettere på praksis. Robinson hevder at der hvor skoleleder har størst grad av 

mulighet til å påvirke elevenes læringsutbytte, er gjennom læreren, ved å være tett på, både 

når det gjelder lærerens og skolens praksis, og i forhold til kompetanseheving i personalet.  
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Gjennom blant annet Kunnskapsløftet (K06) og tidligere nevnte Stortingsmeldinger kommer 

det sterke signaler og krav om at skoleleder skal lede skolen som en lærende organisasjon, 

hvor kunnskapsutvikling skjer gjennom felles refleksjon og erfaringsdeling. Dette legger 

føringer for at skoleleder må være godt kjent med skolens praksis for å kunne ha mulighet til 

lede lærernes kunnskapsutvikling. OECD (2011) anbefaler Norge å inkludere lærervurdering i 

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVE) for å forbedre det norske vurderingssystemet. 

En bredt sammensatt arbeidsgruppe ble nedsatt gjennom GNIST-partnerskapet for å se på 

hvilke forutsetninger som må være til stede for at innføring av lærervurdering kan bidra 

positivt til «å utvikle skolene som lærende organisasjoner, bidra til lærernes profesjonelle 

utvikling, og virke positivt inn på elevenes læring og utvikling» (GNIST, 2014, s. 60). I 

begrepet lærervurdering ligger ulike typer vurdering av lærerens arbeid, herunder 

skolevandring gjennomført av skoleleder. 

 

Arbeidsgruppen opprettet av GNIST-partnerskapet presiser at «undervisning og opplæring er 

lagarbeid» og at «det stilles større krav enn tidligere til samarbeid mellom ledere og lærere 

og til samarbeid lærerne imellom» (GNIST, 2014, s. 19). Skoleleders mulighet til å påvirke 

elevenes læringsutbytte er, som tidligere nevnt, gjennom å være tett på lærernes læringsarbeid 

(Robinson, 2014). Skolevandring er oppfølging av lærere satt i system og kan dermed bidra til 

at skoleleder kommer tett på praksis gjennom observasjon av hver enkelt lærer i 

undervisningssituasjon. Arbeidsgruppen konkluderer med at lærervurdering, i seg selv, ikke 

er en trylleformel for skoleforbedring. For at lærervurdering skal kunne ha positiv innvirkning 

på kunnskap- og skoleutvikling, må den være basert på villighet og gjensidig tillit. Hvis 

lærervurdering blir påtvunget lærerne, kan det gi motsatt virkning ved at frykt for andres dom 

fører til defensiv holdning og dermed at læreren unngår utfordringer. Arbeidsgruppens 

medlemmer er enig om at følgende forutsetninger må være tilstede for at lærervurdering skal 

bidra til kunnskapsutvikling og forbedring, for det første må samarbeidet være basert på 

gjensidig tillit, det betyr blant annet at aktørene må oppleve resultatene som gyldige og 

troverdige, og alle parter må ha tillit til hverandre. Drøftinger og åpenhet både med 

tillitsvalgte og i personalet kan bidra til dette. For det andre må lærervurderingen være 

systematisk, forutsigbar og gjennomførbar, for det tredje må tilbakemeldingene til læreren 

være konkrete og rett i etterkant, for det fjerde at vurdering skal føre til forbedring, 

Kunnskapssenteret (Lillejord m.fl., 2014) påpeker at «det er når informasjon brukes formativt 
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at den kan bidra til læring på individ- og organisasjons- eller systemnivå» summativ og 

avslutningsvis at lærervurdering bør bygge på forskning. 

 

2.2  Skolevandring 

Skolevandring har blitt tatt i bruk som et verktøy for ledelse, læring og utvikling i flere 

kommuner i landet. Det er gjort ulike tilpasninger ved oversettelse til norsk kontekst, men 

skolevandring slik den fremkommer her bygger delvis på en amerikansk modell kalt The 

Three-Minute Classroom Walk-through (Downey m.fl., 2004). I Norge har Skrøvset (2008) 

beskrevet og drøftet hvordan dette kan foregå i norsk kontekst i sin bok Skolevandring - et 

nytt verktøy for ledelse og læring. Det er også produsert flere masteroppgaver om temaet blant 

annet av Høie (2011), Lehn (2009) og Myrnes (2013). Hovedpoenget med skolevandring kan 

sies å være et lederverktøy for læring, utvikling og oppfølging, gjennom å få til en god og 

nyttig refleksjon rundt hver enkelt lærers praksis og se dette i sammenheng med skolens 

praksis og utvikling.  Skoleleder får førstehåndskunnskap om hver enkelt lærers møte med 

elevene og undervisning ved egen skole gjennom å observere samspillet mellom lærer og elev 

i klasserommet. 

 

Den amerikanske modellen, også kalt The Downney Walk-Through, er basert på fem 

grunnleggende ideer: 

1. Kort, fokusert og samtidig uformell observasjon 

2. Mulige arenaer for refleksjon 

3. Fokus på fag og undervisning 

4. Oppfølging etter avslutningsvis etter avtale og ikke etter hvert besøk 

5. Uformell og samarbeidsorientert form 

I den amerikanske modellen foregår observasjonen etter 5 fastsatte kriterter, kort fortalt tar 

kriteriene for seg elevens konsentrasjon om læringsarbeidet, læreplanmål, 

undervisningsmetoder, bevis på læring og elevens arbeidsmiljø (HMS). I den norske modellen 

er kriteriene ikke så fastsatt som her, men blir i større grad knyttet opp mot skolens 

utviklingsområder. 
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Skolevandring som verktøy for skoleutvikling er et eksempel på en metode som kan bidra til 

pedagogisk ledelse, slik det fremstår med fokus på refleksjon om undervisning og 

klasseledelse mellom lærer og skoleleder. Relasjoner mellom skoleleder og lærer vil dermed 

måtte ha stor betydning. 

 

Skolevandring kan sies å ha 3 faser før, under og etter observasjon, før observasjon må det gis 

god informasjon til lærere, og elever, med fokus på hva som er hensikt og målsetting ved å 

gjennomføre skolevandring. Det er blant annet ordinær praksis i klasserommet som ønskes 

observert. Deretter må kriterier for observasjon bestemmes, dette gjøres gjerne i fellesskap, 

basert på og sett i sammenheng med satsningsområder i skoleutviklingsarbeidet ved skolen. 

Førsamtalen må gjennomføres og tidspunkt for observasjon og ettersamtale bør fastsettes. 

Under observasjon kommer skoleleder innom til en eller flere observasjoner og skaffer seg et 

godt inntrykk av situasjonen på bakgrunn av de fastsatte kriteriene, for dermed å lage seg et 

solid grunnlag for oppfølgingssamtalen. Etter observasjon har lærer og skoleleder en 

refleksjonssamtale, som bærer preg av veiledning, rundt observasjoner som er gjort, gjerne 

gjennom konkrete observasjoner eller eventuelt konstruerte situasjoner for å belyse 

observasjoner som er gjort. Tanken er at man skal lære gjennom se egen praksis, og dermed 

ved refleksjon kunne se ulike utfordringer og løsninger på disse. Skolevandringen bør også 

følges opp gjennom å avtale et videre utviklingsløp.  

 

2.3 Ledelse i organisasjoner 

Ledelse er et tema det er skrevet mye om, det finnes flere definisjoner på hva ledelse er og 

ulike typer av ledelse, jeg vil i dette kapittelet si litt om ledelse generelt og om utvalgte sider 

ved ledelse som er aktuelle for min problemstilling. 

 

2.3.1 Ledelse 

I boken Managementalitet og autoritetens forvandling tar Sørhaug for seg ledelse i en 

kunnskapsøkonomi. Boka tar for seg kunnskap om ledelse og hvordan denne endrer seg 

gjennom tidene. Ledelse kan defineres på ulike måter. Sørhaug sier at selv om ledelse kan ha 
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større ulikheter enn likheter er det noe i ledelsesfunksjonen som er felles. Han sier at ledelse 

er «Mer eller mindre samordnet mellommenneskelige virksomhet som, i hvert fall delvis, er 

innrettet mot felles verdier, mål og oppgaver, blir båret fram, eller for å si det litt mer 

høytidelig og presis legemliggjort, av enkeltpersoner» (Sørhaug, 2004, s.31) Ledelse er når en 

person frivillig, eller ufrivillig, blir en garantist for en organisasjons eller virksomhets orden 

og retning. Det spesielle ved ledelse er i følge Sørhaug at den har mulighet og makt til å ta 

valg. Gjennom mulighet til å ta valg kan lederen bestemme mål og retning, men samtidig 

ligger utfordringen også i å få medarbeiderne til å følge i samme retning.  

 

Ledere må både lede og administrere. De kan ikke bare skape verdier og regler, men også 

følge opp disse. Når en organisasjon følger reglene, har man kun behov for administrasjon og 

ikke ledelse, men når noe uventet oppstår eller ved endringsarbeid, blir det nødvendig med 

ledelse som bestemmer retning og regler. Dette betyr at lederen har et ansvar for å «definere 

hva organisasjonen er, å identifisere og markere hva som er dens verdi i seg selv» (1996, 

s.25). Sørhaug framhever to sentrale lederoppgaver, nemlig å lede og bære fram 

organisasjonen i ønsket retning og «å binde dens interne vold» (1996, s. 24). Han fortsetter 

med å argumentere for at begge deler kan ses på som grenseregulerende, hvis vi ser på «vold» 

som å bryte disse grensene. Slike grenser kan skapes gjennom ulike oppgaver, interesser og 

ansvarsområder, og kan dermed også være med på å lage betingelser for både individuell 

integritet og verdighet. I ledelse ligger det en personlig måte å bruke autoritet på. 

Autoritetsutøvelse har lange tradisjoner i historien.  En leder må utøve autoritet, og denne kan 

ofte tilegnes og opprettholdes gjennom det Bailey (Bailey 1988 i Sørhaug 2004, s. 46) kaller 

en  «– elegant anvendelse av vold».  Det å kunne utøve makt, henger ofte tett sammen med 

muligheten til å benytte seg av sanksjoner eller andre straffetiltak. Ledelse er ofte litt det 

motsatt av hva vi forestiller oss, den sterke mannen som tar de store avgjørelsene og leder an, 

i praksis kan, i følge Sørhaug, ledelse ofte være mer preget av feministiske sider som omsorg 

og husarbeid. Ledelse handler i stor grad om å gjøre andre gode, og lederen er totalt avhengig 

av å få andre til å gjøre det han ønsker, han blir derfor avhengig av de andre.  

 

En annen måte å tenke ledelse på er selvledelse, det er en form for ledelse som baserer seg på 

selvregulering og kan være et positivt bidrag til ledelse av organisasjon med ansatte med høy 
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kunnskap og når ansatte som har bedre kunnskap om sitt fag enn det lederen har. Dette 

kjennetegner nettopp en skole hvor læreren ofte har bedre fagkompetanse enn det 

skolelederen har. Martinsen påpeker at «..medarbeiderne innen et selvledelsesperspektiv er 

tiltenkt å være medansvarlige for organisasjonens arbeid knyttet til planlegging, 

beslutningstaking og evaluering» (Martinsen, 2007). I et slikt ledelsesperspektiv må lederen 

ha gode relasjonsferdigheter som å kunne lytte, veilede og støtte medarbeideren. 

Forutsetninger for denne type ledelse er at man har arbeidstakere med høy kompetanse, som 

er selvstendige og som har et forpliktende forhold arbeidsplassen sin. Denne form for ledelse 

kan passe godt inn skolen, hvor lærerne kan sies og ha drevet med en form for selvledelse. En 

lærer kjennetegnes vanligvis av høy grad av autonomi som kjennetegnes av 

egenadministrasjon, beslutningstaking, oppfølging og ansvar gjennom målstyring. Gjennom 

selvledelse kan, i følge Martinsen, arbeidstakere med relativ høy grad av autonomi få 

motivasjon gjennom opplevelse av egen kompetanse og selvstendighet. Et spørsmål til denne 

type ledelse er om folk klarer å være så selvregulerte som teorien legger opp til. 

  

2.3.2 Pedagogisk ledelse 

I ledelse av og i skolen heter det at rektor skal være både administrativ og pedagogisk leder, 

det som ligger i begrepet administrativ ledelse er ofte, i følge Wadel, (Wadel, 1997) det man 

definerer som ledelse i faglitteraturen. Administrativ ledelse knyttes dermed til det å utarbeide 

og håndtere et regelverk som skaper system og orden, og slik sikrer at organisasjonen 

fungerer slik den skal. Pedagogisk ledelse i skolen handler derimot om å legge til rette for 

læring i hele organisasjonen.  Wadel påpeker at i et kunnskapssamfunn som vårt, hvor endring 

og utvikling blir det normale, blir pedagogisk ledelse viktig.  Pedagogisk ledelse kjennetegnes 

ved at leder må lede og ta initiativet til lærings- og refleksjonsprosesser i organisasjonen. 

Denne type ledelse kreves for å sikre ønsket utvikling, endring og fornying, han sier videre at 

essensen i pedagogisk ledelse er «…etablering av læringsforhold og utvikling av 

læringssystemer som sikrer læring og fornyelse i organisasjonen» (Wadel, 1997, s. 39).  

Pedagogisk ledelse blir da å legge til rette og sikre læringsforhold hvor det kan foregå 

refleksjon rundt både egen og felles praksis, og læring og utvikling skjer gjennom slike 

refleksjoner. For å etablere slike læringsforhold, må det i følge Wadel legges til rette for 

oppbygging av gode «..aktelses-, tillits-, følelses- og motivasjonsforhold» mellom både 

medarbeidere og mellom medarbeidere og skoleledere. Han påpeker også at utvikling av 
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aktelse-, tillits- og følelsesforhold kan bidra til motivasjon som er en viktig faktor for gode 

læringsforhold.  

 

Wadel poengterer at pedagogisk ledelse må ses på i et relasjonelt perspektiv, hvor læring 

skapes gjennom dialog og gjensidige prosesser i fellesskapet. For å oppnå dette, må lederen 

være spørrende og kunne få i gang refleksjonsprosesser hos den enkelte medarbeider og i 

fellesskapet rundt de områdene og temaene han mener er viktige. Gjennom bruk av før – og 

ettersamtale i forbindelse med skoleleders observasjon i klasserommet, legges det til rette for 

å gjennomføre refleksjonssamtaler med hver enkelt lærer om dennes undervisning. Når det å 

utvikle kunnskap om læring og utvikling er hovedmålet, må ledelsen vektlegge å gi dialogen 

gode vilkår gjennom å legge til rette, både tid og sted, for gode, trygge og åpne samtaler hvor 

læreren er aktive og reflekterte deltakere. For at det som kommer fram i samtalen mellom 

skoleleder og hver enkelt lærer og som kan være relevant for fellesskapet, må skoleleder ta 

ansvar for å bringe inn i lærernes praksisfelleskap, slik at det kan utnyttes i felles 

kunnskapsutvikling i en lærende organisasjon. Gode ledere må legge til rette for demokratiske 

prosesser og kunne kommunisere med medarbeiderne, ikke bare som en gruppe, men kunne 

ha god dialog og kommunisere med hver enkelt (Lillejord, 2003). Ledelse må her ses i et 

samhandlingsperspektiv, hvor det å tenke relasjonelt blir viktig og relasjonell aktivitet 

kommer i sentrum. Gjennom pedagogisk ledelse må leder være aktiv deltaker i 

utviklingsarbeidet og ikke bare observatør eller kontrollør. Det forutsetter at leder kjenner og 

har forståelse for det sosiale samspillet og kulturen i egen organisasjon. 

 

Wadel skiller mellom to typer av pedagogisk ledelse, han kaller disse produktiv og 

reproduktiv pedagogisk ledelse. Reproduktiv ledelse handler i hovedsak om å læring av en 

bestemt kunnskap eller ferdighet, og kan ses på som en slags fasitkultur. Her leter man etter 

ferdige svar på utfordringer. Produktiv ledelse derimot handler om å sette i gang 

refleksjonsprosesser for å skape felles kunnskap og læring. Wadel presiserer at pedagogisk 

ledelse forutsetter begge disse typene og at de noen ganger kan være så sammenvevd at de er 

vanskelig å skille fra hverandre. De de to typene av ledelse kan forutsette hverandre, men ved 

bruk av skolevandring som et verktøy er det i hovedsak produktiv ledelse som bør være den 
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framtredende. I samtalene både før og etter observasjonen bør skoleleder fokusere på å sette i 

gang refleksjonsprosesser og ikke formidle en fasitkultur. 

 

2.3.3 Relasjonell ledelse 

Ledelse utøves gjerne ved at noen har fått tildelt en overordnet posisjon i en organisasjon og 

gjennom sin stilling fått tildelt en viss myndighet og makt, og som bruker denne makten for å 

bidra til at organisasjonen når sine mål. Som tidligere nevnt må pedagogisk ledelse bygge på 

relasjonell ledelse, hvordan relasjonell ledelse blir utøvet handler om et samspill mellom den 

som leder og de som blir ledet. Sørhaug påpeker at «Ledelse selvsagt er først og sist en 

relasjon» (Sørhaug, 1997, s.45). Ledelse vil dermed måtte basere seg på et forhold, altså en 

relasjon, mellom mennesker, hvordan mennesker opptrer i forhold til hverandre og dermed 

hvordan de kan påvirke og blir påvirket av hverandre. Møller presiserer dette ved å si at 

ledelse da må forstås som « en spesifikk relasjon til andre mennesker hvor man påvirker 

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

bestemt organisasjon gir» (Møller, 1997, s. 154). I en organisasjon hvor utfordringer skal 

løses og utvikling skje i et praksisfellesskap (Wenger, 2004), vil relasjonelle ferdigheter bli 

viktig og en forutsetning for å oppnå gode resultater. Gjennom en kulturell kontekst utøves 

ledelse gjennom relasjoner. Det er derfor viktig at lederen kjenner organisasjonens kultur, 

organisasjonen kulturelle kontekst setter grenser og skaper muligheter for refleksjon og 

utvikling. 

 

Flere forskere peker på betydningen av relasjonell tillit som en faktor i 

skoleutviklingsarbeidet, blant annet mener Bryk og Schneider (2002) å ha dokumentert, 

gjennom sin forskning ved skolene i Chicago, betydningen av sosial eller relasjonell tillit 

mellom elever, foresatte, lærere og skoleledere. Tillit bygges i det daglige arbeidet ved skolen 

og er en nøkkel i arbeidet med skoleutvikling. De mener at økende grad av tillit vil påvirke 

elevenes læring ved at hele skolekulturen endres. På skoler med stor grad av tillit var lærerne i 

større grad villig til å prøve ut nye ting og de arbeidet i et sterke profesjonelt praksisfellesskap 

med mer felles ansvar og fokus på elevenes læring. I norsk sammenheng har blant annet 

Elstad med fler skrevet flere artikler om de menneskelige faktorene betydning skrevet i 
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skoleutviklingsarbeidet. Blant annet om hvilke menneskelige faktorer eller forhold «som har 

betydning for læreres motivasjon for å gjøre en god jobb som lærer, som kollega og som 

ansatt» (2009, s. 52), hvor de har gjennomført en undersøkelse om hva som kan påvirke 

«læreres holdninger, motivasjon og atferd» (2009, s. 52) til å gjøre en så god jobb som mulig 

for å få skolen i ønsket retning. I artikkelen «De menneskelige relasjonenes betydning for 

lærernes ytelse» (Christophersen, K.A., Elstad, E & Turmo, A., 2010) fremhever de 2 viktige 

ledelsesfaktorer som kan påvirke lærerens ytelse, den første faktoren er relasjonen mellom 

leder og lærer, mens den andre er tydelig ledelse. Begge disse faktorene henger tett sammen 

med den sosial samhandlingen mellom leder og lærer, og de påpeker at det å jobbe med å 

bygge opp gode menneskelige relasjoner mellom alle aktørene synes å være en god strategi 

for å oppnå skoleutvikling i ønsket retning.  

 

2.3.4 Makt og tillit 

Enhver form for ledelse vil kontinuerlig innebære håndtering av makt og tillit. En skoleleder 

vil måtte balansere mellom makt og tillit i sitt daglige virke. Begge disse faktorene vil ha stor 

betydning for om en skoleleder vil ha mulighet til å kunne lykkes. All ledelse må ha et 

maktgrunnlag for å fungere, men det er en forutsetning at den er basert på sin egen legitimitet. 

Dette kan en skoleleder oppnå gjennom å følge opp at regler og normer følges. Møller (2004) 

sier at for å oppnå legitimitet, må det være tillit mellom aktørene i en organisasjon og at det å 

ha tillit i en organisasjon er grunnlaget for at en leder kan utøve makt. For å kunne oppnå 

ønskede resultater ved bruk av et så pass kontroversiell verktøy som skolevandring er i Norge, 

vil en skoleleder først måtte ha tillit i organisasjonen. Tillit utvikles innenfor et sosialt 

samspill i skolens praksisfellesskap gjennom at skoleleder leder åpne, ærlige og demokratiske 

prosesser, men med tydelighet rundt avgjørelser og veien videre.  Makt og tillit er i følge 

Sørhaug (1996) verdier som er avhengig av hverandre, samtidig med at de truer hverandre. En 

leder må derfor basere sin ledelse i et motsetningsfylt avhengighetsforhold mellom makt og 

tillit. Men der tillit alltid vil måtte basere seg på gjensidighet, har makt muligheten til å stå 

alene. Ledelse kun basert på makt vil etter hvert gi lite autoritet og vil være et dårlig 

utgangspunkt for utvikling i en organisasjon. I en organisasjon basert på gjensidig tillit, vil en 

leder kunne få et større handlingsrom og dermed også mer makt.  

 



20 

 

Makt knyttes til posisjoner og blir gjerne synliggjort gjennom handling. Potensiale for makt 

finnes i alle sosiale sammenhenger og kan i følge Sørhaug finnes i både ting og ideer, språk 

og handlinger, strukturer og prosesser. Sørhaug definerer makt som «Det dreier seg om 

kapasiteter i personer og institusjoner som får folk til å gjøre ting de (sannsynligvis) ellers 

ikke ville ha gjort.» (Sørhaug, 1996, s.22) Man kan skille mellom legal eller legitim makt, 

lederens makt basere seg på begge (Møller, 1996). Legal makt handler i skolen om den makt 

skolelederen har fått i form av sin stilling, legitim makt derimot handler om uformell makt 

som en leder kan opparbeide gjennom å oppfylle forventninger og gjennom tillit.  

 

Sørhaug mener at maktbegrepet er et flytende uttrykk, fordi begrepet bare gir mening når det 

benyttes i konkrete situasjoner. Begrepene gir dermed ingen forklaring i seg selv. Tillit kan 

forstås som et flytende uttrykk fordi det som makt inneholder mye mening, men må sees i en 

sammenheng og en kontekst. Tillit baserer seg på gjensidige forventninger, og dette skaper 

rammer og betingelser for samhandling. Bruk av tillit kan skape mer tillit. Tillit er dermed et 

gode som ikke kan forbrukes, men som derimot kan produseres ved økt bruk, samtidig kan 

tillit forsvinne på et øyeblikk. Tillit er ikke noe man får en gang for alle, men noe som det 

hele tiden må forhandles om. En utfordring ved tillit er at man ofte må basere seg på at man 

må stole på hendelser som ikke allerede har skjedd. Tillit er i følge Sørhaug «..dristige og 

risikofylte handlinger, fordi de blir foretatt uten garantier og betingelser.»  Tillit er noe man 

må gi uten garanti for å få noe tilbake, hvis tillitsrelasjoner først brytes kreves mye for å 

kunne bygge disse opp igjen da tillitsrelasjoner ofte er basert på både fornuft, følelser og en 

personlig relasjon. 

 

Det er lett å se at makt, som Sørhaug påpeker, kan true tillit, gjennom at man ved å ha makt 

kan drive igjennom uønskede handlinger uten å ta hensyn til andre. Men over tid vil ikke 

makt kunne fungere uten tillit. At tillit trenger makt som motvekt, er vanskeligere å se, 

Sørhaug argumenterer med at «mennesker tør ikke å ha tillit til hverandre hvis det ikke finnes 

noe eller noen som kan stoppe volden» (Sørhaug, 1996, s.23). Han sier videre at for å utvikle 

og opprettholde tillit i en organisasjon må det finnes en ledelse som har makt til å slå ned på 

uønsket adferd, samtidig med at makt ikke brukes på en slik måte at de interne og eksterne 

tillitsforholdene blir vanskelig å opprettholde.  
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Makt og tillit er noe en leder både må få og ta, både fra de over og de under seg i 

organisasjonen, de må videre håndtere den evige balansen og samspillet mellom disse to 

faktorene. For å kunne lykkes med å bruke skolevandring som et verktøy for læring og 

utvikling, vil en skoleleder måtte balansere både makt og tillit i møte med sitt personale. En 

skoleleder vil måtte kunne bruke makt i en situasjon hvor man skal innføre noe så 

kontroversielt som skolevandring 

 

2.3.5 Ledelse og læreres læring 

Skoleledere skal gjennom pedagogisk ledelse legge til rette og fremme en felles og 

læringsfremmende skolekultur og lede et profesjonelt praksisfellesskap. Robinson framhever 

at:  «Et velfungerende profesjonelt læringsfellesskap vil bringe et større mangfold inn i 

analyse og i løsning av spesifikke undervisningsproblemer» (Robinson, 2014, s. 103).   På 

bakgrunn av en metaanalyse basert på rundt 30 skoler i hovedsak fra USA har Robinson 

kommet fram til 5 ledelsesdimensjoner som synes å ha effekt på elevenes læringsutbytte 

(Robinson, 2014). De 5 dimensjonene handler om å etablere mål og forventninger, strategisk 

bruk av ressurser, forsikre seg om kvalitet på undervisningen, lede lærernes læring og 

utvikling og sikre et velordnet og trygt læringsmiljø. Den dimensjonen som ser ut til å ha 

størst effekt på elevenes læringsutbytte, er der hvor skoleleder er involvert og deltakende i 

lærernes læring og utvikling. Dette støtter ideen om at skolevandring kan være et verktøy for 

skoleledelse. Dette skjer ved at det legges til rette for at skoleleder er tettere på lærernes 

undervisningspraksis og gis muligheten til å fremme lærerens læring og utvikling gjennom 

observasjon og dialog. Slik har skoleledere mulighet til å i større grad kunne delta i lærernes 

profesjonelle diskusjoner, modellerer viktigheten av å være en som lærer. Skoleleder kan få et 

innblikk i de utfordringen læringen støter på og hvilke betingelser lærerne trenger for å 

lykkes. Ved å få kjennskap til dette, har skoleleder bedre forutsetninger for å kunne legge til 

rette for å møte disse forholdene.  

 

Vygotskij og Bakhtin (Dysthe, 2001) er to sentrale teoretikere som framhever viktigheten av 

den sosiale samhandlingen når det gjelder læring. Vygotskij ved at han framhever at den 
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sosiale samhandlingen er selve utgangspunktet for læring og utvikling, han snakker om den 

proksimale utviklingssonen, eller den nærmeste utviklingssonen, som han forklarer med at er  

det man kan klare i et sosialt samspill, men ikke på egenhånd. Dette henger godt sammen med 

det sosiokulturelle læringssynet hvor interaksjon mellom mennesker fremheves som viktig for 

læring. Med utgangspunkt i dette har læreren behov for en eller flere samarbeidspartnere for å 

ha et godt utgangspunkt for å kunne utvikle seg. Gjennom skolevandring får læreren nettopp 

dette, ved at vedkommende får en refleksjonspartner som kan støtte lærerens proksimale 

utviklingssone. I kapittelet «Leiing i eit dialogperspektiv» i Fuglestad og Lillejord (1997) ser 

Dysthe på samspill og kommunikasjon ut fra et dialogisk perspektiv med utgangspunkt i 

Bakhtins perspektiv, han sier, i følge Dysthe, at mening blir skapt, kunnskap utviklet og 

læring skjer i dialogene mellom de ulike aktørene.  Dette perspektivet kalles gjerne 

dialogisme. Bakhtin delte begrepet dialog i 3 typer, makroperspektivet, som er basis for 

menneskets eksistens. Her vises det til at mennesket i første rekke blir definert gjennom sin 

relasjon til andre mennesker og ikke sine egenskaper. Det andre kalles mikroperspektivet, her 

handler det om at mening blir skapt i samhandling med andre mennesker, mening og 

kunnskap blir skapt i aktiv dialogen mellom mennesker. Det betyr at lederen ikke kan stå som 

bærer av kunnskapen, men som en av flere aktører er med å skaper den., da blir det å utvikle 

gode relasjoner til medarbeiderne ikke bare gunstig for utvikling og læring, men derimot selve 

grunnlaget for dette. Den siste type dialog handler om dialog som et motstykke til monolog.  

 

Dysthe påpeker at hvis man skal få til utvikling må leder inneha en holdning om at kunnskap 

blir skapt i et felleskap, gjennom samhandling og ikke noe som eksisterer på forhånd. Hun 

sier videre at leder bør tenke igjennom om han stiller spørsmål på en slik måte at han 

«inviterer til å stille kritiske spørsmål, til å gje uttrykk for tvil eller usemje, til å tenke i andre 

retninger ut frå det eg har sagt, eller er den underliggande bodskapen andre får , at det eg 

seier er ferdig og dermed ‘autorativt’?»  Hvis dette er tilfelle, inviteres det i liten grad til 

innspill, og medarbeiderne vil i liten grad føle eieforhold til det som blir sagt. En viktig 

lederoppgave blir da å gi grobunn og skape en kreativ læringskultur i stedet for en fasitkultur. 

Dysthe framhever at hvis det er slik Bakhtin sier at produksjon av kunnskap ligger spenningen 

og uenigheten mellom de ulike stemmene, blir lederens oppgave å tydeliggjøre de, sette de 

opp mot hverandre og vise hva de representerer. Dette stemmer overens med at gjennom 

skolevandring kan skoleledere identifisere de ulike stemmene blant lærerne og løfte disse inn 
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i praksisfellesskapet, på denne måten kan alle høres og ikke kun de mest aktive lærerne i 

personalet. Avslutningsvis må kanskje leder ta ansvar for oppnå konsensus hvis man må ta en 

avgjørelse i saken. 

 

Man tenker seg ofte at den gode dialogen må basere seg på symmetriske relasjoner, men 

dialogen i en organisasjon er ofte asymmetrisk, selv om leder inviterer til dialog, så blir ikke 

asymmetrien borte. Dysthe slår fast at når det gjelder kunnskapsutvikling, er asymmetri en 

forutsetning for dialogen gjennom at alle bidrar med litt ulik kunnskap. I møtet mellom leder 

og lærer, sitter gjerne leder på mer kunnskap om hele organisasjonen og et systemperspektiv, 

mens lærer sitter på mer kunnskap om praksis og fag og gjennom felles refleksjon kan man 

med dette utgangspunktet utvikle kunnskap. Dysthe sier at: « Det mest øydeleggjande for 

konstruktiv og produktiv dialog er kanskje nettopp «vi veit best»-holdninga, nettopp fordi det 

signaliserer mangel på respekt og tillit.» Dette betyr at en forutsetning for den gode dialogen 

er at lederen har dialogisk grunnholdning og respekt for andres kunnskap, og lar andre, som 

kanskje har mer kunnskap på et område, få komme til ordet, og ikke hindrer godt samspill  

 

Argyris og Schön sier, i følge Roald, (Roald, 2012) at for å kunne oppnå læring på et dypere 

nivå, er det helt nødvendig med kollegial refleksjon. De har utviklet en teori om læring på 

flere nivåer, dette gjør de gjennom å bruke begrepene enkeltkrets-, dobbeltkrets og 

deuterolæring. Enkeltkretslæring bruker de om enkle og effektive handlinger som gjøres for å 

nå et fastsatt mål, i dobbeltkretslæring kreves det endringsvilje i organisasjonen da man her 

utfordrer organisasjonens mål, normer og verdier. Deuterolæring oppnår man når man klarer å 

se sammenheng mellom enkelt- og dobbeltkretslæring.  

 

Wenger (Wenger, 2004) hevder at det er deltagelse i praksisfellesskaper som skaper læring og 

identitet. Med begrepet praksisfellesskaper mener han en uformell eller formell gruppe som 

har et felles engasjement, er del av en felles virksomhet og med et felles repertoar. Wenger 

hevder at vi alle tilhører ulike praksisfellesskaper og at slike fellesskaper blir skapt over tid 

gjennom utøvelse av felles virksomhet. Med praksis menes ulike handlingsmåter deltakerne 

har utviklet i sitt praksisfellesskap for å kunne utføre sitt arbeid. Det består av konkrete 

handlinger som er blitt til i en historisk og sosial kontekst og som er utviklet innenfor 
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praksisfellesskapet over tid. Wenger mener at kun praksiser hvor man over tid har skapt et 

fellesskap som utøver en felles virksomhet, kan kalles for et praksisfellesskap. Praksis blir da 

sammenhengen i fellesskapet. Om fellesskap sier han at det er en betegnelse på de prosesser 

som virker i et sosialt miljø, og dermed legges til grunn for hvilken deltagelse, og hvilke 

handlinger som verdsettes i felleskapet og dermed vurderes som kompetent og oppleves som 

meningsfulle.  

 

Gjennom et praksisfellesskap kan en organisasjon jobbe som en lærende organisasjon. I en 

slik organisasjon har gjerne lederen en sentral posisjon, ved å fungere som en veileder og 

pådriver i skolens utviklings- og vurderingsprosesser. Senge beskriver 5 disipliner eller 

forutsetninger som han mener må være til stede for å utvikle en lærende organisasjon. Den 

første disiplinen kaller han personlig kompetanse, i denne disiplinen handler om at læreren må 

kunne ha kunnskap og ferdigheter nok til å være både visjonær og realistisk på samme tid.  

Senges andre disiplin er mentale modeller, som handler om de etablerte kulturene, 

antakelsene og oppfatningene som organisasjonen har, og at de må løftes fram og testes slik at 

de ikke står i veien for utviklings- og endringsarbeid. Den tredje disiplinen kaller han for 

felles visjon den dreier seg om den felles oppfatningen de ansatte har, og som danner 

grunnlaget for en felles retning på arbeidet. Senges fjerde disiplin handler om teamlæring. 

Teamlæring oppstår når grupper reflekterer seg fram til kunnskap og utvikler praksis som de 

ikke kunne ha klart på egenhånd. Det er den femte dimensjonen, systematisk tenkning, som 

fremheves som den viktigste fordi den integrerer alle disiplinene slik at de henger sammen. 

Senge er opptatt av at man må kunne se helhet for å kunne forstå sammenhenger og mønster i 

organisasjoner.  

 

På bakgrunn av disiplinen personlig kompetanse, kan skoleleder legge til rette for dette 

gjennom skolevandring ved å gi kan læreren hjelp og støtte til å kunne vurdere hva som er 

ønskelig i framtiden og vite hva som skal til for å nå målet, ved å kunne analysere og 

reflektere rundt egen praksis. For å imøtekomme gode mentale modeller og felles visjon kan 

skolelederne gjennom skolevandring bli bedre kjent med skolekulturen og bli kjent med 

hvilke oppfatninger de ansatte har ved å være med i praksis. Ved å identifisere og drøfte med 

hver enkelt lærer, kan de i fellesskap bygge nye modeller eller vedlikeholde gode mentale 

modeller og danne grunnlaget for en felles retning på arbeidet. Skoleleder kan også 
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identifisere om hver enkelt lærer har samme forståelse for skolens felles mål. For at 

skolevandring skal bidra til god teamlæring må skolelederne ta ansvar for at det man opplever 

og erfarer i observasjonen og refleksjonssamtalen blir tatt med inn i praksisfellesskapet. 

Senge er opptatt av systematisk tenkning, ved at man må kunne se helhet for å kunne forstå 

sammenhenger og mønster i organisasjoner. Der skolelederne har blikk for helheten, kan 

lærerne se deler av denne, og slik kan de utfylle hverandre.  

 

2.4 Kultur 

Hvordan organisasjonskulturen på en skole er, kan ha stor innvirkning på gjennomføring av 

endrings- og utviklingsarbeidet ved en skole, og dermed hvilken rolle og påvirkningskraft 

rektor og resten av skoleledelsen har. Berg (Berg, 1995) påpeker at skolekulturen er en 

nøkkelfaktor for å få til ønsket skoleutvikling og derfor en faktor det må tas hensyn til i 

utviklingsarbeidet. Skolekultur dreier seg i hovedsak om uformelle regler og vaner som 

bevisst eller ubevisst styrer, begrenser og regulerer arbeidsforholdene, både i snevrere og 

videre betydning, for skolens personal og elever. Det kan ved en skole være flere ulike 

skolekulturer, men ofte vil en være mere dominerende på virksomhetens innhold og form enn 

de andre. De som representerer den dominerende kulturen, har ofte funksjoner som uformelle 

leder og kan derfor være skolens reelle makthavere. Hargreaves (Hargreaves, 1996) bruker 

begrepet yrkeskultur i skolesammenheng om skolekulturene. Han sier begrepet omfatter 

overbevisninger, verdier, vaner og antatte måter å gjøre tingene på i et lærerkollegium der alle 

har måttet forholde seg til samme krav og begrensninger over lengre tid. Lærernes yrkeskultur 

har både en innholdsside og en formside, innholdssiden handler om tidligere nevnte 

holdninger, verdier, overbevisninger, vaner og antakelser. Innholdssiden kan kort 

oppsummeres i «slik gjør vi det her hos oss».  Formsiden i en lærerkultur består av de 

mellommenneskelige forholdene, i hvordan samvær- og relasjonsmønstrene er og kommer til 

uttrykk. Hargreaves påpeker at det er «gjennom kulturformen at kulturinnholdet blir realisert, 

reprodusert og redefinert» (Hargreaves, 1996, s. 173).  

 

Historisk sett har det hvert løse koplinger mellom rektor og lærer. Berg mener at 

samarbeidsstøttende faktorer i stor grad mangler, og at lærernes individualisme er generell og 
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dermed i liten grad kontekstbundet. Dette støttes også av Lortie (Lortie, 1975) som beskriver 

lærerne arbeider som en eggekartong, hvor hver lærer jobber innenfor sitt lukkede område. En 

slik skolelederrolle vil i hovedsak dreie seg om å påvirke og lede kun gjennom forventninger, 

mål og resultat, og vil i liten grad gi ledelsen muligheter for direkte og bred involvering, 

påvirkning og deltakelse i et felles endrings- og utviklingsarbeid ved skolen. Kulturen kan 

dermed i stor grad være med på å styre kvaliteten på skolens arbeid. 

 

Berg skiller mellom det han kaller styring i og styring av skolen. I begrepet styring av legger 

han det som gjelder skolens formelle oppdrag, mens begrepet styring i handler om en mer, 

uformell påvirkning, altså det man kan kalle skolens kultur.  Dette dreier seg om uformelle 

regler og vaner som har en tradisjon og historie i skolen, og som både bevisst og ubevisst 

styrer og regulerer skolens utvikling og retning. Kollegialitet er, i følge Berg, et ord som 

ligger nær kulturbegrepet, og som kommer til syne i skolens atmosfære, uskrevne normer og 

de handlingsmønstre som dominerer personalet samarbeid og samhandling. Berg fortsetter 

med at en forutsetning for utvikling er at det eksisterer en beredskap for forandring. Det 

krever at det ligger til rette for å skape en noe lik oppfatning av hvilke problemer og 

utfordringer eventuelle endringer skal løse. 

 

En annen viktig faktor som har innvirkning på læringsprosessene er organisasjonens 

læringskultur, denne vil i stor grad kunne påvirke hva som vurderes som kunnskap i 

organisasjonen, og dermed også hva som skal læres og hvordan dette skal gjøres. En 

organisasjons læringskultur kan sies å inneholde både uttalte og uuttalte oppskrifter på 

hvordan man lærer i organisasjonen, og kan dermed være vanskelig å definere. Pedagogisk 

ledelse vil i stor grad handle om å kunne skape og opprettholde en læringskultur som gir evne 

til fornying og fleksibilitet, og hvor medlemmene i organisasjonen lærer å lære. Wadel sier at 

i: «Utviklingen av en mer produktiv læringskultur i skolen vil kreve oppbygging av en sosial 

organisasjon som gjør det mulig å prioritere og ivareta verdier knyttet til å utvikle 

selvstendighet og undring» (Wadel, 1997, s. 52). Han påpeker videre at om man vil klare å 

lykkes med dette, er avhengig av om man lykkes i pedagogisk ledelse. En utfordring 

skoleledelse ofte står ovenfor i praksis er muligheten til å bruke nok tid på pedagogisk ledelse, 

når det stadig er flere administrative oppgaver som pålegges skoleledelsen. 
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Fra lærerens ståsted handler enhver endring om den lar seg gjennomføre i praksis 

(Hargreaves, 1996), dermed vil lærerens ønske om endring hemmes eller utvikles sett i lys av 

praktisk gjennomførbarhet i lys av skolens kontekst. Tidspresset virker negativt inn på 

utviklingsarbeidet, Hargreaves framhever at dette fører til at det blir «vanskelig å planlegge 

grundig, å engasjere seg i utviklingsarbeidet, samtale med kolleger eller ganske enkelt sette 

seg ned og tenke over egne mål og egen utvikling» (Hargreaves, 1996, s.26). Han framhever 

videre at gode kollegamiljøer som jobber tett sammen kan motvirke skyldfølelsen og redusere 

usikkerheten mange lærere opplever i en jobb som aldri tar slutt og hvor man kanskje alltid 

kan gjøre ting bedre. Gjennom å «arbeide sammen, gi hverandre gjensidig støtte og 

konstruktive tilbakemeldinger, utvikle felles mål og etablere utfordrende, men realistiske 

rammer for hva som med rimelighet kan oppnås» (Hargreaves, 1996, s.28), kan usikkerheten 

reduseres og dermed gi læreren større trygghet i lærerarbeidet.  

 

2.5 Syntese av teorigrunnlaget og deduksjon av plausible mekanismer 

I teoridelen har jeg synliggjort det ledelse- og læringsperspektivet som ligger til grunn for 

denne undersøkelsen. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i makt og tillit, i hovedsak gjennom 

Sørhaug, fordi jeg tror dette er faktorer som i stor grad påvirker mulighetene for at 

skolevandring kan være et nyttig ledelsesverktøy i skoleutviklingsarbeidet. I utvalgte teori 

argumenteres det for en ledelse som er tett på, støttende og tydelige, og som er fundamentert 

på gjensidig tillit. Jeg tror at hvordan makt og tillit brukes og oppleves i en organisasjon i stor 

grad påvirker organisasjonenes kultur.  Jeg har også tatt inn noe teori som omhandler et 

sosiokulturelt læringssyn fordi læring i praksisfellesskap er en viktig faktor i skoleutvikling.  

Studiens formål er å undersøke hvordan skoleledere og lærere ved en utvalgt skole, oppfatter 

skolelederes muligheter til å støtte lærernes læring og motivere for felles kunnskapsutvikling 

gjennom skolevandring?  

 

Det framkommer mange ledelsesdilemmaer (Fuglestad & Lillejord, 1997) når skoleleder må 

balansere mellom makt og tillit (Sørhaug, 1996) og økt krav til resultatoppnåelse. Skoleledere 

står i et krysspress mellom blant annet lovverk, skoleeiers, læreres og foresattes krav og 

forventinger og forholdet mellom endring og stabilitet. Skolevandring kan være et nyttig 
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verktøy for skoleleder for å kunne legge til rette og lede læringsprosessene i organisasjonen. 

Dette ved å imøtekomme forventningen om at skoleledelsen skal være tettere på lærerne, samt 

å lede kunnskapsutviklingen gjennom at samarbeidet mellom skoleledere og lærere blir satt i 

system. Slik kommer skoleleder nærmere praksis og hver enkelt lærer. Jeg tror at skoleledere 

som støtter og oppmuntrer sine ansatte, er tett på og som legger til rette for fellesskapets 

kunnskapsutvikling, har mulighet til å løse mange av skolens utfordringer og skape den gode 

skolen. Flere av forskerne som det her henvises til, argumenterer for behov for en kultur som 

er preget av gjensidig tillit mellom lærerne og mellom skolelederne og lærerne.  

 

I skolevandring vil det være både en kontroll- og en utviklingsdimensjon. Hvordan disse 

dimensjonene blir oppfattet av læreren, kan i stor grad være med på å påvirke om 

skolevandring oppleves som positivt eller negativt. Om skolevandring skal kunne påvirke 

lærerens ytelse og ønske om egenutvikling, synes å henge tett sammen med lærerens 

opplevelse av skolevandringens hensikt.  For at skolevandring skal kunne fungere som et 

verktøy, ser det ut til at den må være basert på villighet og på gjensidig tillit til den som 

gjennomfører skolevandringen (Lejonberg, E. m.fl., manuskript) 

 

Skolevandring kan ha flere funksjoner, for det første kan den ha funksjon av støtte og 

veiledning. Gjennom observasjon i klasserommet kan skoleleder gi støtte og veiledning av 

lærer basert på praksis. Dermed legges det til rette for å finne fram til forbedringspotensialer, 

både hos den enkelte lærer, men også i fellesskapet ved at man for eksempel bruker case eller 

liknende basert på praksisopplevelsene. Enhver anledning hvor skoleleder kommer ut og 

observerer i klasserommet, vil ha og oppleves som et snev av kontroll. Skolevandring kan 

handle om at skoleleder kommer ut og ser hva som faktisk skjer og dermed kontrollere at de 

mål som skolen har satt, etterleves og at undervisningen holder god nok kvalitet.  Kontroll 

kan også bidra til at man oppdager forbedringspotensialer og deretter følger opp med 

forbedringstiltak som er satt i system etter at fellesskapet har hatt en gjennomgang og i 

felleskap funnet forbedringstiltak, som avslutningsvis vil føre til forbedring av praksis. 

 

For å kunne oppnå en kultur hvor skolevandring kan fungere, må skoleleder få med seg de 

ansatte og i tett samhandling skape og ønske å følge en felles misjon (Hargreaves, 1996) 
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Gjennom tett samarbeid mellom skoleledere og lærere og mellom lærerne, vil man kunne få et 

mere åpent klasserom, og dermed motvirke eggkartongstrukturen (Lortie, 1975) som har og i 

noen grad fortsatt preger norske klasserom. Gode relasjoner er et godt utgangspunkt for 

samarbeid om læring og kunnskapsutvikling.  

 

2.5.1 Mekanismer 

På bakgrunn av det jeg tidligere har sett og erfart, og med den kunnskapen jeg har om 

skolevandring, tror jeg at jeg vil finne flere mekanismer i skolevandringsarbeidet. En 

forutsetning for at skolevandring skal kunne gi ønskede resultater og oppleves som nyttig, er 

villighet til deltakelse og gjensidig tillit mellom skoleleder og lærer. Hvordan skoleleder 

bruker sin makt, og at vedkommende også har legitim makt, har stor betydning for at det skal 

oppstå gjensidig tillit mellom skoleleder og lærer (Sørhaug, 1996). Man kan sjelden forutsi 

hvordan læreren vil oppleve og reagere på et tiltak som skolevandring, men under har jeg 

skissert noen mulig mekanismer som kan oppstå. 

 

Mekanismer ved manglende gjensidig tillit  

Hvis det er manglede gjensidig tillit mellom skoleleder og lærer kan kontrolldimensjonen 

oppleves som den dominerende, det kan føre til at læreren opplever skolevandring kun som en 

negativt ekstra belastning i en allerede hektisk arbeidsdag. Følgene kan bli at læreren opplever 

mistillit fra skoleleder til den jobben vedkommende gjør og dermed føler seg overvåket, i en 

slik dialog med skoleleder vil det meste kunne oppleves som irettesettelse og korrigering. 

Dette kan føre til at skolevandring bare gir økt stress og manglende motivasjon hos læreren, 

og dermed i større grad hemmer enn fremmer kunnskapsutvikling. For en usikker lærer kan 

dette gi dårligere selvtillit i jobben og dermed uvilje og redsel til å prøve ut nye ting. For 

lærere med stor tro på egne ferdigheter, kan det føre til at læreren velger å yte enda mindre 

enn tidligere og dermed gjør en dårligere jobb enn tidligere.   

 

Ved manglende gjensidig tillit kan også utviklingsdimensjon oppleves negativt, det kan føre 

til at læreren opplever at det vedkommende gjør ikke er bra nok og at det er derfor skoleleder 

skal inn å observere i klasserommet. Det kan føre til at læreren viser en helt annen praksis enn 
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det som er vanlig eller at vedkommende kun holder seg til den helt enkleste form for 

undervisning og i så fall fører ikke skolevandring til noen form for utvikling.  

 

Når det er manglende gjensidig tillit mellom skoleledere og lærere, vil både 

kontrolldimensjonen og utviklingsdimensjonen kunne oppleves svært negativt, og i stedet for 

å kunne stimulere til endrings- og utviklingsarbeidet, vil det kunne medføre det motsatte. 

Dette kan føre til at man gjennom skolevandring hemmer kunnskapsutvikling hos både 

enkeltlæreren og i praksisfellesskapet. 

 

 

Mekanismer ved gjensidig tillit  

Ved gjensidig tillit mellom skoleleder og lærer kan observasjonen oppleves positivt gjennom 

at man opplever anerkjennelse og å bli sett. Lærerens opplevelse av at ledelsen viser interesse 

og engasjement gjennom oppfølging og dialog, kan gi læreren økt motivasjon, ansvarlighet og 

vilje til å yte maksimalt, samt bidra til at læreren opplever arbeidet som mere interessant og 

meningsfullt. Slik kan skolevandring virke som en produktivitetsfremmer (Elstad m. fler, 

2009).  

 

Ved gjensidig tillit kan utviklingsdimensjon bli tydeliggjort og oppleves positivt, læreren er 

trygg på hensikten med skolevandring og strekker seg litt lengre og tør å prøve ut nye metoder 

og undervisningsopplegg.  Dette vil kunne gi læreren økt motivasjon, trygghet og et økt 

repertoar i undervisningsjobben.   

 

Når det er gjensidig tillit mellom skoleledere og lærere, vil både kontrolldimensjonen og 

utviklingsdimensjonen kunne oppleves som positivt, det vil kunne stimulere endrings- og 

utviklingsarbeidet hos hver enkelt lærer. Dette kan føre til kunnskapsutvikling hos 

enkeltlæreren, som igjen kan føre til kollegial kunnskapsutvikling hvis man legger til rette for 

dette.  

 

På forhånd kan man ikke vite hvilke av disse to mekanismene som har betydning. Derfor har 

det verdi å utforske mulige mekanismer som konsekvens av skolevandring ved en skole. 
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3. Forskningsdesign og metode 

I dette kapitelet vil jeg redegjøre for de metoder jeg har brukt for å få empiri til undersøkelsen 

min og de valg jeg har tatt for å kunne finne svar på problemstillingen min innenfor de 

rammer jeg har måttet sette. Først vil jeg si litt om valgte design og metoden, deretter om 

utvalg av informanter og begrensninger, før jeg avslutter kapitelet med en kort omtale av 

datakvalitet.  

 

I dette forskningsprosjektet vil jeg belyse fenomenet skolevandring, ved å få fram hvilke 

tanker og erfaringer skoleledere og lærere ved en skole har om fenomenet. Jeg har valgt en 

kvalitativ tilnærming, slik at jeg har mulighet til å gå litt i dybden framfor bredden slik en 

kvantitativ tilnærming kunne gjort. Som utgangspunkt for dette prosjektet, har jeg benyttet 

meg av Maxwells interaktive modell for forskningsdesign (Maxwell, 2005). Det at modellen 

er interaktiv betyr at de ulike momentene kan endres underveis i prosessen.  

 

3.1 Intervju som metode 

For å få informasjon om fenomenet skolevandring og svar på problemstillingen, har jeg valgt 

å benytte meg av intervju som metode. I et intervju kommer man tett på informanten og får 

gjennom samtale fram informantens forståelse av fenomenet. For å få belyst fenomenet fra 

flere sider velger jeg å gjennomføre intervjuer av både skoleledere og lærere for å få deres 

opplevelse av å benytte skolevandring som et verktøy i utviklingsarbeidet. Intervju er en 

kvalitativ metode, som kjennetegnes ved man går i dybden på noen få personer. Dalen (2011) 

framhever at denne metoden er svært godt egnet for å få fram informantens egne erfaringer, 

tanker og følelser. Intervjuene har dermed en fenomenologisk tilnærming hvor det er fokus på 

erfarte fenomener fra virkeligheten (Postholm, 2010). Jeg har benyttet meg av det Postholm 

(2010) kaller et halvplanlagt formelt intervju ved at jeg først laget en intervjuguide, med 

spørsmål som jeg fulgte, samtidig som jeg var åpen for og motiverte for videre refleksjon der 

det var naturlig. Grønmo (2004) framhever at det er vanlig å bruke en slik guide for å gi 

retningslinjer for gjennomføring og styring av intervjuet. Spørsmålene i intervjuguiden 

forventer jeg at vil gi meg svar på problemstillingen.  



32 

 

3.2 Utvalg  

Når det gjelder valg av intervjuobjekter, har jeg valgt å gå i dybden på en skole.  Jeg har 

benyttet meg av de som jobber i egen kommune og som jeg dermed kjenner fra før. På grunn 

av begrenset tid og ressurser, har jeg bevisst valgt å gjennomføre intervjuene ved en skole for 

å kunne gå i dybden og få fram både skoleledere og noen læreres forståelse og opplevelse av 

fenomenet skolevandring. Det finnes både fordeler og ulemper ved å forske i egen 

organisasjon. Fordelene kan være at man lett får tilgang til informanter, at man allerede i 

forkant har samme forståelse og språk når det gjelder fenomenet det skal forskes på og at man 

i forkant har et tillitsforhold til informantene. Ulemper ved å forske i egen kommune kan være 

at man kjenner organisasjonen så godt at man er litt forutinntatt i forhold til organisasjonen, 

og det kan bli vanskelig hvis man finner kritiske forhold som må tas med i presentasjonen. 

Men ved å være bevisst på at man kan ha forutinntatte holdninger, kan man redusere faren for 

skjeve bedømmelser. Hummelvoll (2010) framhever at forskning er grunnleggende kritisk til 

sin aktivitet og dermed kan være potensielt sårende. 

 

 For å kunne få svar på problemstillingen har jeg funnet fram til informanter som ønsker å delta i 

denne studien, og som representerer ulike grupper av lærere. Lærerne i utvalget er representert 

ved både erfarne og relativt nyutdannede lærere, det er også lærere som er nye i organisasjonen og 

noe som har jobbet lenge her. Skolelederne ved utvalgte skole har alle relativ lang fartstid som 

ledere ved skolen, men med ulike personlighet og ulike innfallsvinkel til ledelsesoppgavene, tror 

jeg likevel de kan belyse fenomenet skolevandring fra ulike synsvinkler. De har også ulike 

ansvarsområder og oppgaver noe som også kan gi ulik forståelse for fenomenet og 

gjennomføringen av skolevandringen. Alle skolelederne har deltatt på flere runder med 

skolevandring. Når det gjelder lærerne er det litt ulikt, men alle har vært med på minst en runde 

med skolevandring. 

 

Hummelvoll (2010) framhever at det er viktig for kvaliteten at deltageren opplever temaet som 

relevant og dermed investerer tid og energi i intervjuet, jeg var dermed nøye med å velge ut 

informanter som var positive til og villige til å delta i forskningsprosjektet. For at 

gjennomføringen av intervjuene skulle bli så enkle som mulig for informantene, valgte jeg å 

gjennomføre alle intervjuene i et møterom på skolen. Da behøvde informantene kun å sette av tid 

til selve intervjuet. En annen fordel med å gjennomføre intervjuene på informantenes arbeidsplass 

kan være at informantene føler en ekstra trygghet i kjent omgivelser. 
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3.3 Gjennomføring 

For å få litt bakgrunnsinformasjon før jeg startet på intervjuene har jeg hatt uformelle samtaler 

med skoleeier, skoleledere og en lærergruppe om skoleutvikling generelt og om 

skolevandring spesielt. Fra skoleeiersiden er det en svært tydelig forventning om at alle skoler 

i kommunen gjennomfører skolevandring i en eller annen form hvert år. I samtale med flere 

av skolelederne i kommunene påpekes det at de føler en forpliktelse til å gjennomføre 

skolevandring, men litt for stor frihet til hvordan dette kan gjennomføres ser ut til å ha ført til 

at ikke alle har gjennomført helt etter intensjonen. En vanlig begrunnelse for dette er at 

sykefravær og andre faktorer har gjort at man ikke har klart å gjennomføre dette skoleåret, 

men likevel ser det ut til at alle er i gang på en eller annen måte. Man har hatt flere 

ledersamlinger, hvor alle barne- og ungdomsskolene i kommunen er representert, med 

skolevandring som tema. På disse samlingene har det vært både teoretisk og praktisk vinkling, 

med erfaringsdeling og fokus på hva skolevandring er, hvorfor dette bør brukes og hvordan 

man kan gjennomføre skolevandring i praksis. Det synes som om skoleledernes forståelse av 

skolevandring som et verktøy i skoleutviklingsarbeidet langt på vei samsvarer med skoleeiers. 

Flere av skolelederne ser stor nytteverdi av å komme ut i klasserommet, og synes at gjennom 

et pålegg fra skoleeier er det lettere å gjennomføre dette i praksis. Både fordi det kan være 

lettere å formidle til lærerne når det kommer fra skoleeier og fordi skolelederne blir «tvunget» 

til å observere i klasserommene ved egen skole. Blant lærerne synes det i større grad å være 

ulike synspunkter på at skolelederen skal observere praksis i klasserommet gjennom 

skolevandring. 

 

For å få svar på problemstillingen og med bakgrunn i den førforståelse jeg har hatt og 

utfyllende informasjon gjennom de uformelle samtalene har jeg lagd en intervjuguide. Med 

utgangspunkt i intervjuguiden og ved å prøve å stille litt åpne spørsmål, prøvde jeg å få i gang 

en god samtale rundt fenomenet, samtidig som jeg selv prøvde å holde en lav profil og la 

informantene snakke mest mulig fritt innenfor de rammene intervjuguiden gav. Gjennom det 

slikt styrt intervju ønsker jeg å få fram informantens forståelse og dermed fått belyst flere 

ulike sider ved fenomenet skolevandring og de implikasjoner skolevandring kan gi.  
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For å få fram ulike synsvinkler og synspunkter på skolevandring har jeg intervjuet 3 

skoleledere og 4 lærere ved den samme skolen. I forkant av intervjuene regnet jeg med at de 

ville ta omtrent en time, men det var litt vanskelig å vite nøyaktig hvor lang tid hvert intervju 

ville ta, så jeg valgte å sette av god tid. Jeg satte av en hel dag til å intervjue de 4 lærerne og 

fordi denne dagen var eksamensdag for elevene var de, på forhånd utvalgte lærerne, 

tilgjengelige hele dagen. I stedet for å avtale fastsatt tid kunne jeg da gjennomføre intervjuene 

uten å måtte tenke på å avbryte fordi tiden var brukt opp. Lederintervjuene måtte jeg legge på 

ulike dager, men også her følte jeg at vi hadde god tid under intervjuene. Alle intervjuene med 

gjennomført som individuelle samtaler, med utgangspunkt i intervjuguiden og noen ferdig 

skisserte oppfølgingsspørsmål. Jeg opplevde likevel at intervjuene utviklet seg litt forskjellig, 

men hovedstrukturen og hovedspørsmålene klarte jeg å holde meg innenfor.  

 

Jeg er bevisst på at rollen som intervjuer kan bli påvirket av at man kjenner både 

organisasjonen og noen av intervjuobjektene svært godt. Det kan være positivt med kunnskap 

om den organisasjonen man skal forske på, samtidig med at forforståelse kan skygge for ny 

informasjon om organisasjonen. Det å være både den som intervjuer samtidig med at man 

stiller gode oppfølgende og utfyllende spørsmål, opplevde jeg som ganske krevende for en 

med lite erfaring med å gjennomføre intervjuer. For å sikre at jeg fikk med meg mest mulig 

under intervjuene, benyttet jeg meg av en båndopptager slik at jeg i ettertid kunne høre 

gjennom intervjuene flere ganger for å få med nyanser av det som ble sagt. Jeg tok kun 

notater for å kunne stille gode oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet. For å sikre at jeg 

har fått med meg alt og at det ikke har blitt noen misforståelser, prøvde jeg å oppsummere 

min forståelse av det som var blitt sagt på slutten av intervjuet, slik at eventuelle 

misforståelser ble ryddet av veien. For å være helt sikker på at jeg fikk med meg alt som ble 

sagt under intervjuene valgte jeg transkriberte nesten alt som blir sagt, kun det som absolutt 

ikke var interessant for å kunne belyse problemstillingen i oppgaven ble utelatt. Det var også 

lettere å jobbe med de skrevne dokumentene da jeg skulle i gang med å analysere intervjuene. 
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3.4 Analysen 

I et slikt kvalitativt intervju har analysen en framtredende plass gjennom hele 

forskningsprosessen (Holter, 1996). Etter gjennomføring av intervjuene satt jeg igjen med 

notater, lydopptak og transkriberte intervjuer. Ved å analysere intervjuene vil jeg prøve å få et 

mere helhetlig inntrykk av virkeligheten slik vi kan se den gjennom informanten og deres 

virkelighet og dermed kunne få svar på problemstillingen. I det videre arbeidet med 

datamaterialet har jeg benyttet meg av H. Spielbergs 3 hovedfaser, som kan brukes når man 

skal undersøke bestemte fenomener (Sivesind, 10.10.14, Koding og analyse) Den første fasen 

består av å betrakte datamaterialet, for å kunne avdekke generelle eller typiske mønstre i 

datamaterialet (Grønmo, 2004). Det gjorde jeg ved å høre igjennom og lese gjennom 

intervjuene og notatene mine flere ganger. I den andre fasen skal man analysere materialet, 

her lagde jeg ulike kategorier som jeg sorterte funnene i. For å få fram de ulike kategoriene 

brukte jeg først markører med ulik farge for å kunne systematisere og deretter samle dataene 

mine i ulike kategorier for å kunne finne svar på forskningsspørsmålene og dermed 

problemstillingen min. Avslutningsvis i den tredje av Spielbergs faser beskrev jeg funnene i 

datamaterialet. 

 

3.5 Datakvalitet  

Man kan stille spørsmål til om en slik studie som jeg har gjennomført er pålitelig og om man i 

noen grad kan trekke noen generaliserte slutninger. I alle undersøkelser må man tilstrebe å 

minimere problemene som er knyttet til reliabilitet og validitet. Det har jeg gjort ved å prøve å 

forholde meg kritisk til kvaliteten i mitt materiale, gjennom å stille meg selv spørsmål til 

innsamlet materiale. 

 

Har jeg fått den informasjonen jeg trenger? 

Kan jeg stole på dataene jeg har fått fram?  

Kan funnene overføres? 

 

I en liten studie som denne, og ofte i kvalitative studier, er det ikke grunnlag for å kunne trekke 

noen generelle konklusjoner fordi utvalget blir for lite. Men likevel kan man håpe på at en slik 
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studie vil være interessant, både for meg i min jobb som skoleleder og som et lite innspill i 

fagfeltet utdanningsledelse og for andre skoleledere. Flere forskere bl.a. Grønmo (2004) og Dalen 

(2011) framhever likevel at begrepene reliabilitet og validitet, som har sitt opphav fra kvantitativ 

forskning, også kan benyttes i kvalitativ forskning. Men begrepene må defineres litt annerledes. 

Begrepene relabilitet og validitet i kvalitativ forskning blir diskutert i avslutningskapittelet. 

 

3.6 Etiske refleksjoner 

Før jeg gikk i gang med innsamling av informasjon til studien, søkte jeg NSD om og fikk tillatelse 

til gjennomføring av studien. I forkant av intervjuene fikk informantene presentert temaet og 

informert om bakgrunn for intervjuet i forkant av intervjuene. Jeg valgte å ikke sende ut 

intervjuguiden på forhånd, fordi jeg ikke ønsket at svarene skulle være godt forberedt i forkant av 

intervjuet, men heller at de skulle komme som en naturlig del av en god faglig samtale rundt valgt 

fenomen. I intervjuguiden har jeg prøvd å lage spørsmålene mest mulig åpne slik at jeg i minst 

mulig grad stiller ledende og kritiske spørsmål, og dermed minsker min påvirkning på 

informantenes svar. Jeg innledet intervjuene med å forklare hvordan svarene til hver enkelt ville 

bli anonymisert. Jeg valgte å anonymiserer allerede i de transkriberte intervjuene, og når det 

gjelder lærerne er det nok ikke mulig å identifisere dem i presentasjonen min.. I materialet har det 

kommet fram lite kontroversielle holdninger og ytringer.  
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4. Analyse og funn 

I dette kapittelet vil jeg presenter den aktuelle kommunen og skolen, og deretter presentere de 

funnene jeg har gjort i mitt datamateriale. Dataene er strukturert i sammenheng med 

forskningsspørsmålene.  

 

4.1 Kontekstbeskrivelse 

4.1.1 Skoleeierstyring i den aktuelle kommunen 

I utvalgte kommune har det over en lengre periode blitt innført at alle skoler årlig skal 

gjennomføre skolevandring som et ledd i skoleutviklings- og kvalitetsarbeidet. Innføring av 

skolevandring kommer etter et pålegg fra skoleeier om at dette skal være et ledd i skolens 

arbeid med skolebasert vurdering. Både rektorene og teamlederne ved alle grunnskolene i 

kommunen har i fellesskap samarbeidet om hva som skal være hensikten og målet med 

skolevandring, og hvordan man kan gjennomføre denne. Det har i stor grad vært opp til den 

enkelte skole hvordan man ønsker å gjennomfører skolevandring, men med tydelige signaler 

fra skoleeier om at dette er et prioritert område, blant annet som et ledd i arbeidet med 

skolebasert vurdering. Det har vært noen motforestillinger mot at skolelederne skal drive med 

skolevandringen, kanskje spesielt blant lærerne, men det kan virke som om motstanden har 

minket etter hvert som skolevandringen har blitt innført. Ved innføring av skolevandring 

ønsket skoleeier at også elevene skulle gi tilbakemelding på lærerens undervisning. Denne 

delen møtte såpass stor motstand, at man valgt å tone ned elevenes medvirkning her. 

 

Som skoleeier er kommunens rolle å gi økonomiske-, administrative og pedagogiske 

rammebetingelser til å løse de oppgaver som følger av Opplæringsloven. Kommunen skolen 

ligger i er en trenivåkommune, skoleeier ser på seg selv som aktiv i styring av skolenes mål 

og utviklingsarbeid. Kommunen har en egen Oppvekst- og utdanningspolitiske plattform som 

sammen med statlige styringsdokumenter ligger til grunn for skoleeiers styring. I kommunens 

visjon heter det: « ….. - der barn og unge lykkes». Hvert år utarbeides det en tilstandsrapport 

som skal gi skoleeier et konkret grunnlag for videre utvikling av kvaliteten i egne skoler. Den 
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heter Kvalitetsmelding, nettopp fordi den, i følge kommunesjefen, skal fokusere på veien 

videre til noe bedre. I denne rapporten blir blant annet resultater fra nasjonale prøver, 

standpunktkarakterer, eksamensresultater og elevundersøkelsen på kommunenivå behandlet. I 

møter mellom kommunesjefen og rektorgruppa diskuteres resultater helt ned på skolenivå. 

Skoleeier, ved kommunesjefen, har også tilgang til å lage rapporter om resultatene på de ulike 

kartleggingsprøver som gjennomføres. Disse rapportene brukes aktivt i dialog med rektorene 

og til å legge planer for veien videre i utviklingsarbeidet. Skolene er pålagt å gjennomføre alle 

kartleggingsprøvene fra Utdanningsdirektoratet. Skoleeier følger opp resultater fra nasjonale 

prøver, eksamen- og standpunktskarakterer, kartleggingsprøver og de ulike undersøkelsene 

som gjennomføres i kommunen.  

 

Kommunen har et pedagogisk fagsenter, som bistår skolenes faglig utvikling og 

kvalitetssikrer det samlede tjenestetilbudet. De følger blant annet opp nyutdannede lærere 

gjennom deres første arbeidsår og gjennomfører kvalitetsvurdering hvert 4-5 år ved alle 

grunnskolene. Kvalitetsvurderingen er skoleeiers system for å kvalitetssikre skolene i 

kommunen. Den gjennomføres på oppdrag fra kommunesjefen i Kommuneområde oppvekst. 

Kvalitetsvurderingen gjennomføres ved observasjon, samtaler og gjennomgang av skolens 

dokumenter som er tilknyttet undervisningen, blant annet årsplaner og timeplaner. Systemet 

skal være til hjelp for enhetene i det pedagogiske arbeidet og skolene kan få hjelp i lærings- 

og utviklingsprosessen etter en kvalitetsvurdering. Skoleeier har lagt føringer for at 

skolevandring skal gjennomføres ved alle skolene og skal sammen med nevnte 

kvalitetsvurdering være en del av skolens skolebaserte vurdering. Kommunesjefen inngår en 

lederavtale med rektorene hvert år, den følges opp i en ledersamtale hvert halvår. 

Lederavtalen regulerer særskilte sider i forholdet mellom kommunesjef og rektor, blant annet 

avklarer og definerer den rektorenes ansvar, deres gjensidige forventninger og krav til 

resultatmål. I ledersamtalen drøftes oppnådde resultater og eventuelle manglende samsvar 

mellom forventninger og mål.  

 

4.1.2 Den aktuelle ungdomsskolen 

Skolen jeg har gjennomført intervjuene i, er en stor ungdomsskole sentralt plassert i 

kommunen. Den er kjent for å være veldrevet og med en positiv skolekultur. I møte med både 
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skoleledere og lærere ved skolen, opplever jeg at det er en kultur som preges av at de ønsker å 

utvikle seg og løse utfordringer i fellesskap. Det ser ut til å eksistere en lagånd for å skape en 

god skole for elevene. Skolens plangruppe skal sammen med skoleledelsen sikre og styrke en 

forankring av skolens satsningsområder for skoleutvikling i personalet. Plangruppa består av 

rektor, en trinnleder og en lærer fra hvert av trinnene, en av disse er tillitsvalgte ved skolen. I 

skolens virksomhetsplan står det at elever og foresatte skal møte engasjerte og godt 

kvalifiserte lærere som er tydelige klasseledere. Det framheves at skolen skal oppleves som 

enhetlig gjennom at det er valgt et felles hovedmønster for organisering og utøvelse. For å 

styrke de skriftlige fagene blir de parallellagt og 4 klasser deles inn i 6 - 7 grupper.  

 

Skolens ledelse består av rektor og tre trinnledere/inspektører. Trinnlederne har ikke 

undervisning i sin stilling, men tar av og til vikartimer. Hver trinnleder har hovedansvaret for 

ett trinn som de følger fast fra 8. til 10. klasse. De har også personalansvar for lærerne på 

«sitt» trinn. Lærerne på hvert trinn er igjen delt inn i 2 team, hvert team deler ansvaret for 3-4 

klasser. De fleste lærerne er i hovedsak tilknyttet et trinn og har de fleste undervisningstimene 

sine her, så lærerne kjenner etterhvert hverandre og sin trinnleder godt. De samme lærerne 

følger i stor grad sitt trinn fra 8. til 10. klasse, men det settes sammen nye team ved oppstart 

med nye 8. klasse. Trinnene har samarbeidstid som ledes av «deres» trinnleder hver uke, hvor 

ulike praktiske og elevrettede saker tas opp. Trinnlederne har ansvar for å sikre informasjon- 

og erfaringsflyt innad på trinnet og mellom trinnene. Det avsettes også hyppig møtetid til 

fagsamarbeid. I disse fellesskapene er lærerne samlet etter undervisningsfag på tvers av 

trinnstrukturen. Hvert fagområde ledes av en lærer som er fagansvarlig, de som er 

fagansvarlig for de skriftlige fagene har noe nedsatt leseplikt. Det er skoleledelsen, i 

samarbeid med fagansvarlig, som fastsetter tid og innhold til fagsamarbeidet, men det er 

fagansvarlig som leder samarbeidet. Lærerne gjør også avtaler om møter til fagsamarbeid etter 

behov, trinnvis eller samlet.  

 

Skolen har som mål å utvikle et skolemiljø hvor ro, respekt og ryddighet er grunnleggende 

begrep. Elevsaker og elevutfordringer i klasser er fast tema på alle trinnmøter. Skolen har en 

egen handlingsplan mot mobbing brukes aktivt, nå har de et spesielt fokus på inkludering.  

Elevundersøkelsen brukes aktivt, spesielt innenfor de områdene som er satsingsområder.  
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Skolens standpunktkarakter og resultater på nasjonale prøver ligger gjerne litt over 

gjennomsnittet sammenliknet med de andre skolene i kommunen, ofte på samme nivå som 

resten av fylket, men under nasjonalt nivå. På eksamen ligger resultatene på nasjonalt nivå. 

Resultatene følges opp av skoleledelsen, sammen med lese- og regneveilederne ved skolen 

gjennomgås resultatene. Leseveileder og regneveileder plukker ut områder som det må jobbe 

mer med. Svakt presterende elever får tilbud om lese- og/eller mattekurs. 

 

Skolevandring har skoleledelsen ved skolen drevet med i flere år, så både skoleledere og 

lærere har god erfaring med denne metoden. Ved skolen har de valgt å legge inn 

medarbeidersamtalen som en del av skolevandringen, ved at refleksjonssamtalen etter 

observasjonen er en del av medarbeidersamtalen. Skolevandringen gjennomføres ved at 

skoleleder er med og observerer en time, og deretter har skoleleder og lærer avsatt 2 timer til 

dialog og refleksjon rundt den observerte undervisningssituasjonen, lærerens undervisning og 

arbeidssituasjonene generelt. Tabellen under gir en oversikt over punktene i skolevandringen. 

 

 

Skolevandringens hovedpunkter  

 

Observasjonskriterier utarbeidet sammen med lærerne med utgangspunkt i skolens utviklingsmål  
 

Førsamtale 
 

Observasjon av enkeltlærere 
 

Observasjon en undervisningstime (45 minutter) 
 

Ettersamtale som en del av medarbeidersamtalen 

 

 

 

Det er knyttet relativt mye tid og ressurser til å gjennomføre skolevandring ved hver enkelt 

skole, så jeg ønsker å finne ut av om dette er vel anvendt tid i arbeidet med å skape gode 

relasjoner, en lærende organisasjon, utvikle kunnskap og utvikle skolen i ønsket retning. Og 
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se på hvilke faktorer som må være til stede for å oppnå dette. Mitt datamateriale bygger på 

intervju med fire lærere og tre skoleledere ved en utvalgt skole. 

 

4.2 Hvordan oppleves skolevandring på den aktuelle skolen? 

I god tid før man starter med observasjonene er hovedpunktene for hva skolelederne skal se 

etter diskutert, bestemt og gjort kjent for lærerne. Det er de 3 teamlederen og rektor som 

gjennomfører observasjonen- Teamlederne observerer i hovedsak lærere fra «sitt» trinn, mens 

rektor velger ut noen fra hvert av trinnene. Intensjonen har også vært at man skal ha en kort 

samtale i forkant av observasjon, men i mitt materiale har denne førsamtalen vært lite synlig. 

Alle observasjonene er varslet i forkant ved at skoleleder og lærer avtaler en tid som passer 

for begge. Læreren kan i hovedsak velge hvilken time skoleleder skal komme, men timen må 

inneholde det aktuelle temaet, for eksempel handlet et av temaene om læringsstrategier, og da 

var det et krav om at man i valgte time skulle man kunne se dette.  Alle observasjonene har 

vært varslet god tid i forkant av observasjonen slik at læreren vet akkurat hvilken time og 

hvem av skolelederne som kommer. I følge lærerne i utvalget har elevene noen ganger vært 

klar over at skolelederen kommer og hvorfor, og andre ganger ikke. Observasjonene foregikk 

ved at skoleleder satt bak å observerte og beveget seg litt rundt der det var naturlig, ut fra 

hvilke aktiviteter og metoder undervisningstimen inneholdt.  

 

Etter timen ble det gjennomført en ettersamtale. Både skolelederne og lærerne påpekte at det 

var viktig at denne kom kort tid etter observasjonen, men det var ikke alltid det ble gjort. Det 

kommer fram i datamaterialet mitt at det ikke er helt enighet om innhold og struktur på 

ettersamtalen. Her kan det se ut som det ikke er helt tydelig formidlet ut til lærerne at 

ettersamtalen også er en del av den årlige medarbeidersamtalen, spesielt gjaldt det de 

nyansatte lærerne. Både skoleledere og lærere var også ganske enige om at i ettersamtalen var 

det mest fokus på det som hadde vært positivt, og kanskje i litt for stor grad. En av lærerne 

sier om samtalen etter observasjonen at: «…. følte at jeg visste det jeg ble fortalt, men kanskje 

jeg bare har så innmari god innsikt. Fint å kunne sitte og reflektere sammen rundt ting og 

stille spørsmål. Jeg følte at jeg ble sittende igjen med det du gjorde var bra fortsett med det. 

Så av og til hadde vært fint å kunne strekke seg mer mot da». De synes som at lærerne i 
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utvalget hadde omtrent samme synspunkt på innholdet i samtalen i etterkant av 

observasjonen, kort oppsummert kan man si at de opplevde en positiv samtale, men kanskje 

savnet litt mere direkte tilbakemeldinger på egen praksis.  

 

Skolelederne ser ut til å mene at de er litt mere kritiske enn det lærerne opplever, en av dem 

sier om samtalen i etterkant at: Første året synes jeg det var vanskelig å gi tilbakemelding til 

de timene som var bra, for da har du ikke så mye å plukke på,…. Det er jo å få læreren med 

på hva er det som funka, hva funka ikke? Og hvorfor? Det er jo læreren selv som skal svare 

på det her, det er jo ikke jeg som skal komme med noe fasitsvar». En annen av skolelederne 

sier at: «Min svake side er nok kanskje at jeg er litt for diplomatisk og kan pakke inn litt for 

mye, men prøver å speile på gi eksempler. I den og den situasjonen så jeg at…,har du tenkt på 

at eller kunne du sånn, eller..?»  

 

 I mitt datamateriale synes det som det stort sett er enighet om hvordan skolevandringen 

gjennomføres på skolen, også når det gjelder formålet med skolevandring er det stort sett 

enighet, selv om de ser det ut fra eget perspektiv. En av lærene sier at den føler at formålet er 

« at vi skal være litt bevisste på hvordan vi legger opp undervisninga vår og på hvilke mål vi 

har. Jeg tror at hvis vi ikke hadde hatt det hadde vi litt lettere gått tilbake til den samme 

gamle tralten og ikke like flinke til å tenke nytt.» Mens en av skolelederne sier at: «det er 

viktig at jeg kommer tett på praksis og det er skolelederens utfordring at de kommer fjernere 

og fjernere fra. Så jeg ønsker å være urte å se elevene og høre hvilken undervisning som 

foregår i klasserommet. Det er klart at når jeg står i aulaen på skole og sier at det er sånn, så 

må jeg sikre meg litt på at det er sånn det er. Det jeg ser mye er hvilken tone lærerne har med 

elevene, om det behandler de med respekt, det er en viktig del av det.» En av lærerne ser 

skolevandring ut fra både lærer og lederperspektivet når vedkommende sier om formålet at: 

«Regner med at formålet er at vi som lærer skal utvikle oss som lærere og klasseledere, men 

tenker også at det er en liten kontroll fra ledelsen å komme ut i klasserommet og se åssen det 

fungerer». 

Det synes som om skolevandringen har blitt innført på en slik måte at lærerne er blitt mindre 

skeptiske til at en skoleleder skal være med å observere deres undervisning. Det kan nok 

komme av at lederne har hatt fokus på å gjøre dette trygt for lærerne ved at de brukte god tid 
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på å forberede lærerne på skolevandring, de startet i det små og de har i hovedsak hatt fokus 

på det som er positivt i samtalen med lærerne. Dette kommer fram ved at skolelederne sier 

«…gjort en ganske grundig jobb i å forberede personalet, med tanke på å ufarliggjøre det litt, 

og bearbeide og få med seg folk…». Og en annen som sier: «Vi har ikke hatt noe stort 

rabalder etter at vi har vært i noen timer, de har skjønt at de tilbakemeldingene vi gir har 

vært konstruktive, ikke for pirke på noe eller ødelegge, det har vært for å bygge opp læreren 

ikke for å trykke den ned. læreren må ha tillit til at det ikke er inspeksjon vi skal ha, men at 

det er for å jobbe for å bli bedre og sammen skal kunne utvikle og se den enkelte 

 

Som tidligere nevnt blir temaet for observasjonen valgt i god tid før gjennomføringen. Temaet 

henger i følge både lærere og skoleledere tett sammen med fokusområdet for skoleutviklingen 

ved skolen. Det er i hovedsak ledelsen som velger ut og bestemmer hva de ønsker å se etter, 

men det gjøres ved at ledelsen kommer med et forslag i plenum, hvor alle kan komme med 

innspill og eventuelle innvendinger. Forslaget har i forkant vært diskutert i plangruppa ved 

skolen, plangruppa består av rektor, en teamleder og en lærer fra hvert av trinnene, en av disse 

er tillitsvalgte ved skolen. Medbestemmelse er og har vært en viktig faktor i 

implementeringen og gjennomføringen av skolevandringen, en av skolelederne fremhever 

dette ved å si at «Vi involverer og bruker medbestemmelse…» før vi starter opp med en ny 

runde med skolevandring. 

 

Både lærere og skoleledere kommer med flere forslag til endringen som kan gi et større 

utbytte ved gjennomføring av skolevandring, alle påpeker at det er tid som er den store 

utfordringen i gjennomføringen, spesielt det å sette av nok tid til refleksjonssamtale både før 

og etter observasjonen. Det synes å kreve mye av både lærer og skoleleder for å få et større 

utbytte av skolevandringen, blant annet det ha sette av tid til å ha fokus kun på oppfølging av 

lærere og fra lærerens side tørre å prøve ut nye undervisningsopplegg og ta leder med der 

utfordringene er størst. Både lærere og ledere poengterer at det hadde vært nyttig at man både 

hadde varslede og uvarslede observasjoner og at det ble gjennomført flere observasjoner av 

samme lærer og ikke bare en undervisningstime slikt det har blitt gjennomført ved denne 

skolen. 
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4.3 Hva er relasjonens betydning for skolevandring? 

Relasjonell tillit kan synes som en av nøkkelfaktorene for å kunne ha utbytte av skolevandring 

som en metode i skoleutviklingsarbeidet. Forholdet mellom ledelsen og lærerne ved den 

utvalgte skolen ser ut til å være basert på gjensidig tillit, alle lærerne bruker ordet positivt når 

de forteller om samhandling med skolelederne, både i det daglige møtet med ledelsen og i 

forbindelse med gjennomføringen av skolevandringen. Dette kommer fram blant annet fram 

ved at en lærer forteller om hvordan vedkommende opplever møtet med skoleledelsen, 

«Trygt, jeg stoler veldig på ledelsen her. Føler meg trygg på dem og det er jo positivt.» Å ha 

tillit i personalet er noe også skolelederne framhever som viktig, blant annet sier en av dem at 

de har: «Lagt ned mye arbeid på å få den tilliten i personalet som vi har fått.»  

 

Fra lærernes ståsted kommer det fram at skolevandringen har blitt en relativ positiv 

opplevelse, alle lærerne har kommentarer som sier noe positivt om hvordan de opplever 

skolevandring. En av lærerne sier om sitt første møte med skolevandring at «…den 

opplevelsen var veldig fin…» og en annen sier: «Det er jo ikke sånn at du blir halshogd eller 

hengt ut eller sånn. Det er en positiv tone fra ledelsen etterpå.» En annen forteller om 

hvordan det opplevdes å ha med en skoleleder som skulle observere undervisningen, «..man 

føler seg trygg ved å ha personen inne, det går fint med lederne her», her påpeker læreren at 

fordi man er trygg på skolelederen så er det greit at de er med å observerer læreren i 

klasserommet. 

 

En annen ting som oppleves som positivt i forbindelse med skolevandring er at lederne 

kommer tettere på hver enkelt lærer og slik blir bedre kjent med, og de får dermed et tettere 

forhold til alle lærerne på skolen. I en hektisk hverdag kan det være en utfordring å «se» alle 

på en stor skole med mange ansatte og mange oppgaver som skal gjennomføres. Fra ledelsens 

side fremheves det at skolevandring, «minker litt avstanden mellom leder og lærer». Og en av 

lærerne påpeker at lederne blir bedre kjent med lærerne ved at vedkommende sier: «Da blir 

lederne bedre kjent med oss også,…..»  
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Både skolelederne og lærerne forteller om at de har tillit til at den andre parten gjør en god 

jobb. Lærerne fremhever dette ved å si om skolelederne at de har tillit til at skolelederne kan 

gjøre en god jobb ved å si at: «…jeg har tillit til at de er dyktige…» og at de har «… stor 

respekt for den jobben lederen gjør…». Fra skoleledelsens side er det tydelig at de har tiltro til 

at de har profesjonelle lærere, en av skolelederne sier at: «Tror lærerne her hos oss har et 

ønske om å være oppdaterte og gode, det er kultur i veggene på at du ikke kan skylde på 

andre når det ikke går bra. At du har et ansvar selv for hvordan du fremstår, hva du gjør og 

at du prøver å ta tak i ting…..». En annen viktig ting er at personalet opplever at lederne har 

tillit og forventninger til den jobben de gjør, de sier blant annet at lederne har: «Tillit til at du 

gjør jobben din» og at de opplever fra ledelsens side: « …at man har en forventning…» om at 

de gjør en god jobb.  

 

4.4 Hvordan oppfattes skolevandringen som et ledd i å øke lærerens 

motivasjon til å yte ekstra? 

En skoleleder må alltid balansere mellom kontroll og lærerens autonomi i sitt møte med 

lærerpersonalet. Kontroll kan både virke ansporende og demotiverende. Det er en 

balansekunst for skolelederne å «være litt på» for å  kontrollere og se hva som foregår i 

klasserommet, samtidig med at de viser at de har full tillit til at den autonome læreren har 

kontroll og tar ansvar for elevenes læring. Ved den utvalgte skolen opplever de intervjuede 

lærerne at det er en positiv kontroll som gjennomføres fra skoleledernes side. De sier at de 

opplever det som bra at lederne viser interesse og engasjement for undervisningen og lærernes 

arbeidsmetoder. En av lærerne opplever skolevandring viser «…at ledelsen faktisk bryr seg 

om hva jeg gjør inne i klasserommet mitt…», og synes at det er: «Viktig at skoleleder vet hva 

som foregår i klasserommet.». Flere av lærerne påpeker viktigheten av at man føler en viss 

form for kontroll, en av lærerne sier at: «Man trenger kontroll, en liten push». Og fortsetter 

med å påpeke hvordan det å bli kontrollert oppleves her, ved at kort og greit si at det er: 

«Positiv kontroll på denne arbeidsplassen». Lærerne opplever også at en viss form for 

kontroll fører til at de blir mere bevisste på hvordan de legger opp undervisningen og hva som 

er målet med den. I forkant, under besøk og i avsluttende dialog med en av skolelederne blir 

man tvunget til å reflektere rundt hva og hvorfor man gjør som man gjør, en av lærerne sier at 

skolevandring fører til at man blir: «Tvunget til å tenke gjennom egen praksis…».Det synes 
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som om det å bli «tvunget» til å reflektere rundt egen praksis oppleves som positivt og 

utviklende blant de lærerne jeg har intervjuet. 

 

Skolelederne deler dette synet med lærerne, skolelederne opplever at de fleste lærerne 

opplever kontroll som en positiv og nødvendig del av det å styre en skole. En av skolelederne 

oppsummerer dette ved å si at: «Tror mange synes det er veldig greit å bli litt kontrollert, 

høres litt slemt ut, men tror mange synes det er all right å få besøk av en fra ledelsen.» og 

annen påpeker at: «Litt pisk, bra for å få gjennomført ting, bli en lærende organisasjon og 

jobbe med det som skal være i alle klasserom.». 

 

En annen viktig ting som framheves fra ledernes ståsted er å kunne sikre at det de sier i møte 

med foresatte eller andre utenfor skolen faktisk stemmer med skolens praksis, og sier at det å 

være ute å observere undervisning gir muligheten til å se hva som faktisk skjer, « … ønsker å 

være ute å se elevene og høre hvilken undervisning som foregår i klasserommet…». Selv om 

det ikke i noen særlig grad kommer fram i mine intervjuer, nevner både noen av skolelederne 

og to av lærerne at det kan nok kan være lærere som opplever skolevandringen og 

kontrolldelen som negativ og demotiverende. Skolelederne påpeker at noen av lærerne kan 

trenge et «spark» bak, og det er vel usikkert om det oppleves som særlig positivt blant alle 

lærerne, og spesielt de som trenger et løft. Lederne virker bevisst på at noen av lærene kan 

oppleve at formålet med skolevandring er at læreren skal sjekkes, og at læreren da kan tolke 

det med at det de gjør ikke er bra nok og at de derfor skal sjekkes. Skolevandring kan nok 

også oppleves som negativt da det er noe man må gjennomføre gjennom pålegg fra skoleeiers 

side og dermed ikke noe man kan velge bort. Dette underbygges ved at en av skolelederne 

sier at skolevandring er: «Noe som er her og det kommer til å bli sånn». 

 

4.5 Hvordan oppleves skolevandring som et bidrag til individuell og 

kollektiv kunnskapsutvikling? 

Skolevandring skal være et verktøy i kunnskapsutviklingsarbeidet ved skolen, i intervjuene 

kommer det fram at temaet for skolevandringen henger tett sammen med fokusområdene 



47 

 

ellers, og at det er en rød tråd i utviklingsarbeidet ved skolen. En beskriver valget av temaet 

for skolevandringen med at: «Vanligvis har vi hatt noen fokusområder i forkant, og vi får 

veldig klar beskjed om at det er det de i hovedsak ser etter, for eksempel oppstart av timen.». 

En annen av lærerne underbygger dette ved at vedkommende presiserer at: «Jeg synes vi er 

flinke til å ta det (temaet) opp på forhånd og ha debrifing etterpå. Det kommer tydelig fram i 

intervjuene at lærerne føler at det de i fellesskap, etter påtrykk fra ledelsen, bestemmer at de 

skal gjennomføre, blir fulgt opp i valg av tema til observasjon i skolevandringen.  

 

Når skoleleder kommer ut i undervisningssituasjonen sammen med lærerne, får de en felles 

opplevelse av praksis, noe som kan være med på å gi de en felles plattform som kan gi et godt 

grunnlag til utvikle skole ønsket retning i fellesskap. Dette kan gi både lærere og ledere et 

eieforhold til utviklingsarbeidet ved skolen. Blant lærerne i utvalget er det enighet om at de 

trenger og ønsker oppfølging fra ledelsens side i endringsarbeidet ved skolen, for at de skal 

gjøre en så god jobb som mulig. En av lærerne presiserer dette med å si: «Hvis vi ikke har 

noen som kommer og følger oss opp litte gran, så kan man lett falle i noen mønstre som er 

behagelig. Det kan nok skje de fleste. De er sunt å ha noen fokusområder vi skal prøve å 

utvikle oss på, så vi er litt våkne og kan reflektere litt. Rett og slett for at vi skal utvikle oss. 

Sunt for en skole, men ikke for mye. Noen småting av gangen. Sikkert noen som senker 

skuldrene litt, meg inkludert, men tror vi har lært litt gjennom et år med et fokusområde 

likevel. Vet at det der bør vi gjøre, får kanskje litt dårlig samvittighet noen ganger og det 

bevisstgjør oss, tror jeg.». En annen av lærerne er inne på det samme når vedkommende sier 

noe om at skolevandring kan ha positiv innvirkning på skoleutvikling når vedkommende sier 

at skolevandring kan ha: «Positiv virkning på sikt, spesielt hvis læreren prøver ut nye ting, 

utfordrer seg selv og skaper variasjon.». En tredje lærer knytter skoleutvikling opp mot 

skolevandring ved å si at ved å bruke skolevandring som metode blir lederne bedre kjent med 

lærerne og undervisningen og dermed i større grad vite hva det bør jobbes med videre ved å 

si: «Da blir jo lederne bedre kjent med oss også, vet hva man må jobbe med på skolen.» og 

presiserer at skolevandringen henger sammen med andre utviklingsprosjekter ved skolen, når 

vedkommende svarer på dette spørsmålet mitt ved å kort og greit svare at «det henger 

sammen». Det kan synes som at lærerne opplever at ledelsen i større grad har grunnlag for å 

kunne si og mene noe om hva som bør være skolens satsningsområder gjennom at de er ute 

og observerer i klasserommet, en av lærerne sier at lederne: «…får et grunnlag til å kunne si 
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noe om det vi faktisk gjør rundt omkring, får et innblikk i hverdagen på skolen». En annen av 

lærerne sier at: «Skoleutvikling det ligger på en måte i å observere hvor vi er. Hvor er vi og 

hvor er vi på vei? Burde vi endre retning? Eller er det vi holder på med en god ting.» Med 

bakgrunn i disse sitatene kan det synes som om lærerne mener at skolevandring er en god 

måte for ledelsen å bli kjent i egen organisasjons praksis.   

 

Fra ledelsens side fører skolevandring til at de systematisk kommer ut i alle klasserom og 

dermed kommer tettere på lærerne og praksis, dette bidrar, i følge flere i skoleledelse, til at 

«ledelsen ser hva som foregår i timene» og dermed opplever hva som fungerer godt og på 

hvilke områder utfordringene er, som det bør settes fokus på og dermed bør jobbes med i 

lærende arbeidsfellesskap. En av skolelederne oppsummerer nytten av å bruke skolevandring 

som et ledd i utviklingsarbeidet ved å si:»… ved å ta pulsen på egen skole ved å være ute og 

da ser du ting som ikke fungerer og som du ønsker skulle vært annerledes. Det minker litt 

avstanden mellom lærer og leder. Jeg prøver å være tett på praksis, men det er vanskelig. Du 

blir så sugd inn på kontoret.»  

 

Skolevandring synes også å fungere godt i skoleledelsens arbeid med oppfølging av 

satsningsområder som er satt i gang, en av skolelederne oppsummerer det denne mener er en 

av deres viktigste oppgaver slik: «Klare å signalisere det vi mener er viktige verdier og 

satsningsområder for skolen og få et eieforhold ved å kjøre på litt med pisk og litt med gulrot, 

si at det må være sånn og det skal være sånn, i løpet av et halvt år skal dere ha prøvd det og 

det.» Vedkommende underbygger dette ved å gi et eksempel fra praksis. «Noe av det mest 

vellykkede vi har gjort er skolevandring på lesestrategier, fordi det jobbet vi litt i motvind på 

å få gjennomført i personalet. Vi skulle ha en leseplan, så ble det en plan som ingen brukte og 

elevene hadde ikke noen framgang. Vi forlangte at det skulle inn i årsplanene og så skulle vi 

se det. Tror mange lærere ble mere bevisste sjøl på hvordan de jobbet med ord, begreper og 

fag. Noen kom og sa at nå skjønner jeg hva dere har snakket om. Dette er nyttig.» 

Skolelederen bekrefter her, det lærerne også sier, at det er behov for oppfølging gjennom 

positiv kontroll. Gjennom positiv kontroll kan læreren få det lille «pushet», som skal til for å 

yte litt ekstra og i større grad følge opp og gjennomføre det som er blitt bestemt.  
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Skolelederne synes å oppleve at den store utfordringen i arbeidet med skoleutvikling generelt, 

og kanskje skolevandring spesielt, er å kunne sette av nok tid. De påpeker at de kunne ønske å 

bruke mer tid på pedagogisk ledelse, men opplever at den administrative ledelsesdelen tar 

mye av tiden deres. Men samtidig med at skolevandring tar mye tid, hjelper den til med at 

skoleleder faktisk kommer seg ut i klasserommet, gjennom et system for observasjon satt i 

praksis. Lærerne opplever litt det samme, når de føler at ledelsen egentlig ikke har tid til 

observasjon og samtaler. Tid er også det lærerne skylder på når de sier: «Føler egentlig at det 

ikke er tid til det, at skolevandring blir en ekstra stressfaktor på toppen av det hele, men det 

har mer med tida å gjøre, siden det kommer inn, men ingenting går ut. Så kan føle at hvis vi 

hadde, jeg vet ikke helt…, kunne sluppet noe annet. At det hadde blitt litt lagt bedre til rette 

både for ledelsen og for oss, så tror jeg vi kunne fått mer ut av det.»  Utfordringen rundt å ha 

nok tid gjør det vel enda viktigere å sette skolevandring inn et fast system, at det settes av nok 

tid til dialog for refleksjon og kunnskapsutvikling, både individuelt og i praksisfellesskapet.     

 

Et av hovedpoengene med skolevandring skal være at læreren lærer og selv om lærerne ikke 

helt synes å tro på egen læring gjennom skolevandring, fremstår på mange måter positive til 

skolevandring som en del av skoleutviklingen. Lærerne i utvalget synes å være ganske enige 

om at de opplever skolevandring som en positiv kontroll og pådriver, til at lærerne gjør det de 

har blitt enighet om i personalet og i mindre grad som nyttig for egen læring og utvikling. 

Selv om lærerne fremhever at formålet med skolevandring i hovedsak er 

utviklingsperspektivet, har de mer tro på at det er kontrollperspektivet som gir størst uttelling. 

Det er litt delte meninger blant lærerne om hvor stort, eller hvor lite, utbytte de selv får i 

forbindelse med skolevandring. En av lærerne mener at skolevandring har null verdi med 

tanke på faglig og personlig utvikling hos lærerne, mens en annen er litt mer i tvil når hun sier 

at skolevandring kan gi læring, men at det kanskje ikke har gjort det til nå. Flere av lærerne 

påpeker at det nok kreves mer tilbakemeldinger fra skoleleder for at utbytte skal bli større, 

men samtidig legger de litt av ansvaret på seg selv når de sier at hvor mye man får ut av 

skolevandring kommer an på lærerens engasjement og valg av undervisningsopplegg. En av 

lærerne sier med tanke på læreren utbytte at: «Tror formålet med at de gjør det, men på grunn 

av at ikke tida strekker til, så er det ikke sikkert at det skjer noen endringer, men jeg tror at 

det gjør at en selv blir mer bevisst på hvordan man skal jobbe. Men det kommer nok veldig an 

på lærer til lærer. Hvor mye fokus man velger å ha i ettertid på det man har jobbet med. Så 
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det er viktig med en slags oppfølging.» Flere av lærerne sier også at utbytte nok kommer litt 

an på hvilken time og kanskje klasse du velger at lederen skal være med inn i, hvis man 

velger et en klasse hvor man har utfordringer eller prøver ut et nytt undervisningsopplegg kan 

læringsutbytte bli større enn hvis man velger en time som er ren plankekjøring. Læreren sier 

at for å få best utbytte så velger vedkommende helst: «…der jeg har utfordring for å kunne få 

litt hjelp og gjerne hvis jeg skal gjøre noe nytt. Da kan jeg få tilbakemelding på, funket dette? 

Føler formålet forsvinner litt hvis jeg velger noe jeg vet er bankers, bedre å få litt sånn 

hvordan kunne jeg løst dette?» En av lærerne fremhever også at det å ha en å kunne sitte og 

reflektere rundt egen undervisning med kan være fint.  

 

Skolelederne synes å ha litt større tro på at skolevandring kan føre til læring blant lærerne, 

flere av skolelederne vektlegger at det nok er «…den gode dialogen, for å fremme utvikling 

hos den læreren jeg er med» som er det viktigste for en positiv utvikling, en av skolelederne 

sier om lærerens utbytte av skolevandring at det er: «lærerikt selv om det ikke er konkrete tips 

eller får ferdig undervisning, men det er bevisstgjøring, den samtalen i etterkant, at man 

forbereder og tenker gjennom en time hvor man vet at rektor kommer, og visst man da ser at 

det fungerer og vi får gjort det mange nok ganger, tror jeg nok at «oi, dette var jo ikke bare 

noe tull vi fikk i en powerpoint fra rektor eller sånn.» Flere av skolelederne påpeker også at 

det spesielt er de nyutdannede som kan ha et stort utbytte av skolevandring, eller en tett 

oppfølging fra en skoleleder i sine første yrkesaktive år.  «Spesielt de lærerne som ikke har så 

lang fartstid er dette veldig til hjelp. Selv om det kan virke som du har full kontroll i det 

daglige, er det selvfølgelig noe på det faglige eller klasseledelse man godt av at få en 

samtalepartner til å komme å se på.» Skolelederne har ingen spesiell forutsetninger for å 

kunne gi gode tilbakemeldinger og eventuelle tips til forbedring av lærerens undervisning, og 

har kun enkelte fag hvor de i stor grad kan bidra til fagdidaktiske forbedringer. Likevel kan 

nok skoleleder være en god refleksjonspartner rundt ulike forhold som læreren må forholde 

seg til i undervisningssituasjon, ved å kunne gi gode tilbakemeldinger på forhold som har med 

klasseledelse og rundt mer generelle faglige utfordringer.  

 

På begrunn av empirien kan jeg i liten grad si noe om hvilke mekanismer som kommer til 

syne hvis det er manglende gjensidig tillit mellom skoleledere og lærere. Mekanismer som jeg 
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forventet å finne ved manglende gjensidig tillit, som høyt stressnivå og manglende motivasjon 

fant jeg ikke belegg for. Dette skyldes at jeg ikke har lærere i mitt utvalg som hadde 

manglende tillit til skoleledelsen. Hvordan dette vil utarte seg på en skole med slike 

utfordringer, kan jeg derfor i liten grad si noe om. Ved gjensidig tillit, som jeg i stor grad fant 

på den utvalgte skolen, ser det derimot ut til at de mekanismer som kommer til syne stemmer 

overens med hva jeg forventet å finne, spesielt tydelig kommer det fram at man gjennom å bli 

observert valgte å skjerpe seg og dermed yte litt ekstra. Selv om lærerne ikke hadde lyst til å 

bli observert og opplevde det som litt stressende, var det enighet blant dem om at det kunne 

være lurt å bli presset litt, men ikke for mye, ut av komfortsonen for å strekke seg litt lengre. 

Det er overraskende at lærerne er relativt enige om at de trenger litt av det de kaller positiv 

kontroll, gjennom å bli observert, for å kunne yte sitt beste, og dermed ikke ende opp med å 

gjøre det som er mest komfortabelt.  
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5. Drøfting 

I dette kapittelet vil jeg drøfte funnene fra kapittel 4 ut fra problemstillingen og 

forskningsspørsmålene, sett i lys av utvalgt teori. Formålet med oppgaven var å undersøke 

hvordan skoleledere og lærere oppfatter skolevandring som et av flere verktøy som kan bidra 

til å utvikle en felles og læringsfremmende skolekultur, hvor skoleledere og lærere jobber 

sammen om å skape en kollektiv profesjonalitet. Ut fra den aktuelle skolens synspunkt finnes 

det mange positive ting ved å drive skolevandring, men det er også utfordringer, eller hva 

man kan kalle manglende måloppnåelse i skolevandringen. Utvalgte teori om ledelse og 

læring kan sies å støtte skolevandring som et verktøy for skoleledelsen, både når det gjelder å 

skape gode relasjoner som er bygd på gjensidig tillit og læring i et sosialt fellesskap.  

I kapittel 6 vil jeg drøfte blant annet implikasjoner og generaliseringsspørsmålet på bakgrunn 

av funnene. 

 

5.1 Hvordan oppleves skolevandring på den aktuelle skolen? 

Ved innføring av noe nytt og såpass kontroversielt som skolevandring er det nok nyttig at 

skolelederne ha tenkt godt i gjennom ulike scenarier og ha en bevisst strategi for hva som må 

til for å lykkes i dette. Da de skulle starte opp med skolevandring hadde ledelsen en bevisst 

strategi om at skolevandring skulle innføres på en slik måte at lærerne følte seg komfortable 

med det og at de opplevde medbestemmelse, gjennom å få mulighet til å komme med innspill 

og dermed mulighet til å være med å påvirke. Og selv om lærerne kanskje ikke fikk det helt 

slik de ønsket, så synes det som om lærerne satt igjen med en opplevelse av å ha blitt hørt. 

Skoleledelsen brukte tid på å introdusere opplegget, ufarliggjøre det og bearbeide lærerne, slik 

at flest mulig var med på at dette at dette ikke var så skummelt og noe man skulle få til i 

fellesskap. Samtidig var man tydelig på at skolevandring kom det til å bli i mange år 

framover, men at de skulle starte rolig og forsiktig. Tillit i personale gjorde det mulig for 

skoleledelse å kunne innføre bruk av et verktøy som var svært lite ønsket blant lærerne. Dette 

samsvarer med at tillit i en organisasjon er grunnlaget for å kunne utøve makt (Møller, 2004) 

og at ledelse basert på gjensidig tillit gir ledelsen et større handlingsrom (Sørhaug, 1996). 

Lærerne ønsket at de kunne ha kollegaveiledning, men ledelsen var tydelig på at 



53 

 

skolevandring skulle gjennomføres. For å opprettholde tillit i en prosess hvor man skal 

innføre noe som de ansatte ikke ønsker og som flere kan oppleve som litt skummelt, er god 

kommunikasjon viktig, gjennom samhandling og forhandling kan det synes som ledelsen ved 

skolen har klart å innføre skolevandring uten at det har medført for stor usikkerhet og stress i 

personalet, noe som igjen kunne ha ført til svekket tillit til leders legitimitet. I fellesskap, men 

etter ledelsens forslag, ble det bestemt at man i første runde kun skulle se på oppstart av 

timen, og dermed var ledelsene inne i klasserommet og observerte kun første del av en time, 

dette var med på å ufarliggjøre første skolevandring i personalet.  

 

Det er de 3 teamlederen og rektor som gjennomfører observasjonene, teamlederne observerer 

i hovedsak lærere fra «sitt» trinn, mens rektor velger ut noen fra hvert av trinnene. Det kan 

være positivt at skolelederne observerer på «sitt» trinn, da kommer det tett på de lærerne de 

jobber tettest på og kjenner best, det kan oppleves som trygt.  At alle observasjonene er 

varslet i forkant kan være positivt fordi det er forutsigbart og dermed gir en trygghet for 

læreren at vedkommende vet når skolelederen kommer, dette kan føre til at læreren er godt 

forberedt og dermed kanskje kan prøve ut en ny metode eller undervisningsopplegg som 

vedkommende kan få tilbakemelding på, og dermed har en refleksjonspartner rundt hva som 

gikk bra og hva som kanskje med fordel kunne vært gjort på en annen måte. Samtidig kan det 

føre til at det blir en noe konstruert time, da enkelte lærere sikkert passer på å lage en den 

gode timen, og det er jo bra hvis dette fører til endring, men det betyr at skoleleder får se en 

annen praksis en det som er vanlig.  

 

At ledelsen skal inn å observere lærerens undervisning, kan oppfattes som ganske 

kontroversielt blant flere av lærerne, da det har vært lite av denne typen oppfølging fra 

skoleledelsens side tidligere. Et faremoment her kan være at lærerne oppfatter at 

skolevandring skal gjennomføre for å kontrollere lærernes arbeid og dermed at noen får 

opplevelse av at det de gjør ikke er godt nok. Det kan synes ut som at skoleledelsen har lagt til 

rette for at skolevandring ikke skal preges av mistillit og kontroll, ved at de kun kommer på 

varslede observasjoner og er opptatt av å fokusere på det som er positivt. Skoleledelsen har en 

tydelig forventning og tro på at lærerne gjør en god jobb. 
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Arbeidsgruppen i GNIST-partnerskapet (GNIST, 2014) framhever fire faktorer som må være 

tilstede for at en type lærervurdering som skolevandring er, skal kunne lykkes. Den første av 

disse handler om man gjennom drøftinger med tillitsvalgt og i personalet kan oppnå tillit i 

personalet. Ved den utvalgte skolen kan man vel si at man har lagt til rette på dette punktet 

gjennom å drøfte og legge til rette for en form for skolevandring som lærerne kan akseptere 

og villige til å prøve ut. Også på det andre punktet kan man si at man har innfridd ved at 

skolevandringen er satt i et fast system, er forutsigbar og har vist seg å være gjennomførbar. 

På det tredje punktet som arbeidsgruppen framhever som viktig, kan det se ut som det er et litt 

større sprik i lærernes og skolelederes opplevelse, både i forhold til tidspunkt for 

gjennomføring av oppfølgingssamtalen og i forhold til innholdet i denne. Fra flere av de 

spurte har det kommet fram at man ikke alltid har fått til å ha oppfølgingssamtalen rett i 

etterkant, selv om dette synes å være intensjonen. En av lærerne påpeker utfordringen ved 

dette akkurat gjennom å si at det førte til at de hadde: «Glemt litt hva vi holdt på med, så jeg 

føler ikke at jeg fikk så mye utbytte av det, for det hadde vært interessant å høre. Ikke noe 

veldig konkrete tilbakemelding. Litt generell tilbakemelding, kunne godt hørt litt mer, vi 

trenger jo det å, få noen ordentlige tilbakemeldinger». Her kommer læreren også inn på 

innholdet i samtalen, og at vedkommende savnet litt tydeligere tilbakemeldinger. Det kan 

virke som om lærerne og skolelederne har litt ulike forventninger til oppfølgingssamtalen, der 

alle skolelederne virker opptatt av at de skal støtte læreren med spørsmål til felles refleksjon, 

har lærerne en større forventning til å få tips og litt klarere tilbakemeldinger, selv om de også 

synes innforstått med at de skal reflektere rundt egen praksis. Det fjerde punktet er at 

skolevandringen skal før til forbedring, dette er et vanskelig faktor å være helt sikker på. 

Skolelederen synes å ha litt større tro på skolevandring enn lærerne har, men likevel 

framhever flere at skolevandring kan bidra en forbedring av praksis, både for skoleledernes og 

lærernes side. Å ha tro på og ha en forventning om lykkes 

 

Både lærere og skoleledere i utvalget framhever at man kan få større utbytte av skolevandring 

hvis det er både varslede og uvarslede observasjoner, og at de gjennomføres hyppigere. Hvis 

de blir vanlig praksis at skoleleder kommer innom klasserommet, og det er gjensidig tillit 

mellom lærer og skoleleder, kan det føre til at læreren opplever trygghet og at skoleleder i 

større grad kan observere vanlig praksis, ved at både lærere og elever i liten grad reagerer og 

endrer atferd når skoleleder kommer innom. Det er også enighet om at man skjerper seg litt, 
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og dermed yter sitt beste, hvis man opplever positiv kontroll. Her handler det om å gi passelig 

kontroll for å gi motivasjon til at læreren yter maksimalt, men ikke for mye. Jeg tenker at 

gjennom skolevandring så kommer læreren litt utenfor komfortsonen og det kan bidra til 

læring. Hvis læreren opplever for mye kontroll og negativ kontroll, kan stressfaktoren bli for 

høy og lærerens utbytte kan gå i negativ retning. Klarer man å skape en hverdag hvor læreren 

opplever å bli sett, og opplever en interessert og engasjert leder kan det føre til at læreren yter 

sitt beste uten å oppleve en større stressfaktor ved at skoleleder er til stedet.  

 

Gjennom pedagogisk ledelse skal skoleleder legge til rette for læring i organisasjonen, både 

på individuelt plan og for fellesskapet (Wadel, 1997). Gjennom å legge til rett for dialog 

mellom skoleleder og lærer basert på lærerens undervisning, kan læring skapes. For å sette i 

gang refleksjonsprosesser hos læreren må skoleleder ha en spørrende og undrende 

innfallsvinkel. Både skolelederne og lærerne framhevet ettersamtalen som viktig, men 

samtidig virker det som om dette er et av forbedringspunktene for denne skolen, både i 

forhold til gjennomføring og innhold. For det første bør det være tydelige rammer rundt 

ettersamtalen, både i forhold til at det er en del av medarbeidersamtalen, samt tidspunkt og 

varighet for denne (ref). For det andre bør det avklares hvilke forventninger man har til 

hverandre, at det skal være en refleksjonssamtale, hvor skoleleder setter i gang 

refleksjonsprosesser, er en refleksjonspartner og ikke formidler en fasitkultur (Wadel, 1997). 

Det synes som at lærerne i utvalget hadde omtrent samme synspunkt på innholdet i samtalen i 

etterkant av observasjonen, kort oppsummert kan man si at de opplevde en positiv samtale, 

men kanskje savnet litt mere direkte tilbakemeldinger på egen praksis. Gjennomføringen av 

en god refleksjonssamtale kan være krevende for både skoleleder og lærer. Skoleleder bør 

legge til rette for det Robinson (2014) kaller en åpen-for-læring-samtale, som kan legge til 

rette for å utforske praksis og skape en utforskende samarbeidslæring. Spesielt der hvor 

skoleleder er kritisk til kvalitet på undervisningen vil skoleleder måtte balansere mellom å få 

fram det vedkommende observerte, opp mot å bygge tillit og vedlikeholde tillit. Robinson 

mener at for å kunne skape endring er det viktig å utfordre lærerens nåværende praksis og 

forståelse. Skoleleder må stille spørsmål til hvorfor læreren gjør som han gjør, spesielt hvis 

dette ikke er ønsket praksis, og lytte til lærerens eventuelle innvendinger og tvil. Hvis det er 

gode relasjoner med gjensidig tillit i utgangspunktet, kan skoleleder gi god veiledning 

gjennom å stille spørsmål ved observasjonen og komme med innspill for forbedring.  
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Tydelig ledelse og godt kommuniserte mål og hensikt kan være to faktorer som var med på at 

innføringen av skolevandring gikk relativt greit ved denne skolen. Når lærerne vet hva de blir 

observert på og hva som forventes av dem, skaper det trygghet, og med et miljø basert på 

gjensidig tillit til at den andre part gjør en god jobb og at man vil hverandre godt ligger 

forutsetningen i at man kan lykkes. Berg framhever skolens kultur, som en av 

nøkkelfaktorene for skoleledelsens muligheter for påvirkning og gjennomføring i 

utviklingsarbeidet. I mitt materiale opplever jeg en kultur som legger til rette for nettopp 

dette, gjennom stor grad av tillit til skoleledelsens valg og hvor de uformelle lederne støtter 

opp om skoleledelsens avgjørelser. At lærerne ble hørt og imøtekommet på noen av 

bekymringene sine, gjennom at man kuttet tilbakemelding fra elevene og la ettersamtalen til 

medarbeidersamtalen, slik at man ikke «tar» ekstra tid fra lærerne, bidro nok til en mer positiv 

holdning.  

 

5.2 Hva er relasjonens betydning for skolevandring?  

Ledelse handler om et samspill mellom leder og de som blir ledet, Sørhaug (2004) framhever 

at ledelse, både først og sist, handler om relasjon. En forutsetning for å få til skolevandring ser 

ut til å være at det er gode relasjoner mellom ledelse og lærere, gode relasjoner krever at det 

er tillit og respekt mellom aktørene. Ledelsen ved denne skolen synes å ha en bevisst holdning 

til det å skape og bygge gode relasjoner, gjennom i størst mulig grad å fokusere på det som er 

positivt og vise respekt for hver enkelt medarbeider. Å få til et godt samarbeid og samspill 

handler om å være i en god dialog, ved innføringen av og før oppstart av ny runde av 

skolevandring har det vært tett samarbeid med fagforeningene. De tillitsvalgte har faste møter 

med skoleledelse gjennom avsatt tid til medbestemmelse hver uke. God informasjon og 

åpenhet ut til personalet bidrar til tillit og gode relasjoner. Flere i ledelsen påpeker at ledelse 

har lagt ned et godt stykke arbeid i å bygge opp og opprettholde et positivt arbeidsmiljø, tillit 

og et godt forhold til de ansatte. Å opprettholde tillit i personalet er en kontinuerlig prosess, 

både tillit mellom ledelse-lærer og mellom lærer-lærer er en forutsetning for å få til ønsket 

utvikling i en organisasjon. Selv om det gjerne kan ta lang tid å bygge opp tillit, kan den 

forsvinne på kort tid, men hvis ledelsen har oppnådd god tillit blant medarbeiderne er 

sannsynlighet for å miste den mindre ved eventuelle feilsteg.  
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Å jobbe med å bygge opp gode menneskelige relasjoner mellom skoleledere og lærere synes å 

være en god strategi i arbeidet med å få til ønsket skoleutvikling (Elstad m.fl., 2010). I 

skolevandring kommer ledelse tett på undervisningssituasjonen og dermed tett på læreren, 

dette kan bidra til en tettere relasjon mellom skoleledere og lærere ved at de blir bedre kjent 

med hverandre, dette kan være med på å legge til rette for å skape gode relasjoner gjennom 

gode samhandling og dialogen. Når skoleleder kommer ut og er med i undervisningstimen vil 

skoleleder og lærer få felles opplevelser som kan gi et godt utgangspunkt for videre dialog, 

samtidig krever det gode ferdigheter i sosial samhandling når man kommer tett på hverandre. 

Skolevandring ser dermed ut til å kunne være med på å bygge gode relasjoner mellom 

skoleledelsen og lærerne, gjennom at skoleledelsen kommer tett på skolens praksis og 

hverdag. Jeg tror at en av hovedfaktorene for at innføringen og gjennomføringen av 

skolevandring har gått relativt smertefritt ved utvalgte skole, handler om gode relasjoner og 

gjensidig tillit mellom skoleledelse og lærere, det er usikkert om det i hele tatt er mulig å 

gjennomføre skolevandring på en god måte hvis dette mangler. En av lærerne påpeker nettopp 

dette når vedkommende henviser til en tidligere arbeidsplass hvor det var manglende tillit. Å 

ha tillit til hverandre vil kunne gi et godt utgangspunkt for å lykkes gjennom at man har en 

positiv forventning om dette, i motsatt fall vil det bli svært krevende for en skoleleder å snu 

en negativ forventing om å ikke lykkes.  

 

Å møte de lærerne som er skeptiske på en god måte, slik at de får en god opplevelse, kan gi 

økt tillit og lojalitet, i motsatt tilfelle miste tillit og lojalitet. Flere av lærere var skeptiske og 

gruet seg til å bli skolevandret hos, men det er ganske stor enighet i mitt materiale om at etter 

gjennomføring viste det seg at lærerne hadde opplevd det bli skolevandret hos som ganske 

positivt. Ledelsen hadde i samtalen etter observasjonen hatt fokus på det som var positivt, og 

de fleste opplevde å få ros. En utfordring for en skoleleder som er opptatt av å bygge gode 

relasjoner med læreren, kan være at vedkommende blir litt for forsiktig i tilbakemeldingen 

som blir gitt. Jeg tenker at det er viktig at skoleleder er varsom med å komme med det som 

kan oppleves som kritikk, likevel er det viktig at lærerne får tydelige tilbakemeldinger som 

kan brukes konstruktivt for å få til forbedring av praksis. Dette kan en skoleleder få til 

gjennom å stille spørsmål til det som ble observert, og gi læreren mulighet til å fortelle om sin 

opplevelse av en eventuell utfordring i klasserommet.  
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Både lærere og skoleledere fremhever at samarbeidet mellom ledelse og lærere er basert på 

trygghet, det kan på den ene side gi gode betingelser for at lærer tør å prøve ut nye aktiviteter 

i klasserommet og dermed føre til positiv endring, på den annen side kan det at man føler seg 

trygg gjøre at man er litt mindre påpasselig med å reflektere rundt å skape den gode timen og 

dermed kan få mindre utbytte av at skoleleder gjennomfører skolevandring. Elstad sier at det 

som kan gi en positiv effekt på arbeidstakers ytelse og innsats, er hvis forpliktelse mellom 

arbeidstaker og ledelse går utover det å bare få lønn for arbeidet, men derimot er basert på 

gjensidig tillit (Elstad m.fl., 2011).  

 

5.3 Hvordan oppfattes skolevandringen som et ledd i å øke lærerens 

motivasjon til å yte ekstra? 

Sørhaug (2004) presiserer at tillit kun fungerer hvis noen har makt, og bruker denne til å 

stoppe uønskede handlinger, selv om ledelsen er opptatt av å ta fram det positive i møte med 

lærerne, kommer det fram fra både i ledelsens og lærernes uttalelser at ledelsen er tydelig på 

at retning og mål skal følges og at det ikke blir godtatt at enkeltlærere ikke ønsker å følge 

flertallets bestemmelser, et tydelig mantra som kommer fram både fra skoleledelsen og 

lærerne er: «Det vi i felleskap har bestemt, følger vi om man er enig eller ikke». Det kommer 

fram en tydelig praksis på at man skal kunne si sin mening og hva man mener om en sak, men 

det som blir bestemt etter felles diskusjon, eller i alle fall etter at man er gitt mulighet til 

innspill, må man følge opp selv om man ikke er helt enig i resultatet. Et eksempel som 

kommer fram her, er hvordan man jobbet med å bli enig om felles regler for elevene og 

hvordan man i felleskap passet på at det ble fulgt opp. Ved utvalgte skole synes det å være en 

kultur for at «vi får det til i fellesskap» gjennom å passe på hverandre, å si ifra til hverandre 

når noen «glemmer» seg bort og ikke følger felles regler og normer.  

 

Makt kan bli oppfattet som et negativt ladet ord ved at man tenker på misbruk av makt, men 

makt er nødvendig for å oppnå noe og et gode når den brukes til beste for andre.  Skal man 

være leder og lede andre, må man ha makt for å sikre at aktørene gjør det de skal uten å ta 

livet av andre. Sørhaug poengterer at makt skal «binde volden» i en organisasjon, og sikre at 

alle får dekket sine behov og muligheter til å yte sitt beste, uten at det ødelegger for andre i 
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organisasjonen. Kontroll er en form for makt, hvordan skoleledere utøver denne kontrollen 

påvirker hvordan en ny og relativt kontroversiell metode som skolevandring er, blir tatt i mot. 

I skolen er lærerne lederens viktigste ressurs, en skoleleder er avhengig av lærerne for å skape 

noe, for å oppnå gode resultater og nå skolens mål.   

 

Kontroll må brukes på en slik måte at den virker ansporende, kontroll brukt på riktig måte kan 

virke motiverende og være en pådriver i arbeidet med forbedring og utvikling (Martinsen, 

2007).  Kontroll brukt i sammenheng med en forventning og tro på lærerens undervisning, 

kan motivere læreren til å yte ekstra.  Ved bruk av kontroll uten tillit, kan denne type bruk av 

makt virke demotiverende og da kan man gjennom kontroll oppnå det motsatt av det man 

ønsker, nemlig umotiverte og uengasjerte medarbeider. Å jobbe i praksisfellesskapet uten 

motivasjon for det man driver med, vil skape lite kunnskap og virke negativt inn på 

utviklingsarbeidet for alle deltakerne. Lærerne i utvalget gir inntrykk av at de ønsker en form 

for selvledelse, de ønsker å kunne ta ansvar og gjøre en god jobb, samtidig er det enighet om 

at de kanskje ikke får dette helt til, hvis ikke de opplever en form for kontroll fra 

skoleledelsen. Gjennom positiv kontroll kan lærere få den ekstra viljen og drivkraften til å 

prøve ut nye aktiviteter og undervisningsopplegg. Forskning viser (Martinsen, 2007) at det er 

en klar sammenheng mellom bruk av kontroll og hva man får igjen av ytelse, ved det man kan 

kalle en passelig kontroll vil man kunne få ut maks ytelse, ved både for lite kontroll og ved 

for mye kontroll vil ytelsen kunne dale.  Dette stemmer overens med funnene i mitt materiale, 

både skolelederne og lærerne er til en viss grad enig om at lærerne trenger litt kontroll for å 

yte bra. Samtid er lærerne tydelig på at det ikke må bli for mye. Skoleledelses utfordring blir å 

finne ut hvor mye kontroll som er passelig for å oppnå full ytelse, men hva som oppleves som 

en passelig kontroll fra hver enkelt lærers ståsted vil variere, så her gjelder det å finne rett 

balansegang.  

 

For mye, og feil bruk av makt og kontroll kan gi medarbeidere som demotiverte og lite 

selvstendige, de vil ta lite initiativ i utviklingsarbeidet, og heller kanskje vente på fasit fra 

ledelsen. En lærer som opplever kontrollen som negativ vil kunne få et høyere stressnivå, 

dette kan henge nært opp til hva læreren opplever er hensikten med skolevandring. Hvis 

læreren opplever at hensikten med skolevandring er at skoleleder kommer for å kontrollere, 
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kan læreren oppleve at det han gjør ikke godt nok. Dette kan være et dårlig utgangspunkt for 

forbedring av lærerens undervisning, kontroll uten gjensidig tillit kan føre til at læreren kjører 

seg litt fast og sliter med å finne rom og utveier for forbedring. Forskning har vist at det er en 

sammenheng mellom lærerens opplevde hensikt med lærervurdering og hvordan dette virker 

inn lærerens utbytte av refleksjonssamtalen og hvordan lærerens stressnivå påvirkes 

(Lejonberg, E m.fl., manuskript ). Jeg fant ingen støtte til dette i mitt materiale, men jeg har 

heller ingen lærer med en slik forståelse og manglende tillit til skoleledelsen i mitt utvalg.  

Det synes som ledelsen ved den utvalgte skolen mestrer balansen mellom makt, gjennom bruk 

av kontroll, og tillit til lærerne. Lærerne opplever kontrolldelen i skolevandringen som positiv 

og det ser ut til at lærerne har behov for, og ønsker, litt kontroll for å gjennomføre det som 

blir bestemt i felleskapet og for yte litt ekstra. Men å balansere mellom bruk av kontroll og 

tillit er ingen enkel kunst, lærerne er forskjellige og oppfatter det som formidles på ulik måte, 

noen kan oppleve kontrolldelen som se stor belastning, hvis de opplever at ledelsen ikke har 

tillit til at de gjør en god jobb. En litt utrygg lærer kan tenke at skolevandring er satt i gang for 

at den jobben de som lærere gjør ikke er bra nok og dermed ha problemer med å se 

skolevandring i et utviklingsperspektiv. 

 

Kontroll og makt kan også gi trygghet, Sørhaug (2004) sier at for at aktørene i en 

organisasjon skal ha tillit og oppleve trygget, må man være sikker på at noen i organisasjonen 

kan følge opp at regler og normer etterfølges, og har makt til å kunne stoppe uønskede 

handlinger. En autoritær leder som har tillit i organisasjonen kan sikre at aktørene holder seg 

innenfor de rammene som omgir organisasjonen. En skoleleder må bruke makt for å få alle 

aktørene i organisasjonen til å samhandle om felles utfordringer og forbedringer i 

utviklingsarbeidet, men samtidig må relasjonen mellom aktørene bygge på gjensidig tillit. 

Ledelse må ha, og vise, tillit til lærerens profesjonelle autonomi, og dermed ved bruk av 

kontroll og tillit finne en balanse mellom lærerens profesjonelle autonomi og konsentrasjonen 

om felles oppgaver (Lillejord, 2003). 
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5.4 Hvordan oppleves skolevandring som et bidrag til individuell og 

kollektiv kunnskapsutvikling? 

I arbeidet med å utforme et lærende praksisfellesskap i skole, som kan utvikle, endre og 

fornye skolen i ønsket retning, er det først og fremst skolelederens pedagogiske 

lederferdigheter som settes på prøve. Skoleleder skal, som alle de andre aktørene, være en 

aktiv deltaker i praksisfelleskapet, samtidig med at vedkommende er koordinator i 

utviklingsarbeidet (Lillejord, 2003). I en kunnskapsbedrift som skolen har skoleledelsen en 

viktig oppgave i å ta initiativet til og legge til rette for gode lærings- og refleksjonsprosesser 

både individuelt og i praksisfellesskapet. Det er også en del av skoleleders jobb å motivere og 

lede arbeidet med utvikling og læring, gjennom refleksjon rundt praksis, både hos den enkelte 

lærer og i fellesskapet (Wadel,1997). Skoleleder synes å ha størst mulighet til å påvirke 

elevenes læringsutbytte gjennom å fremme og delta i lærernes læring og utvikling (Robinson, 

2014). Dermed synes det som om skolevandring kan være et verktøy for å bidra til nettopp 

dette, gjennom at et av poengene i skolevandring skal være at læreren lærer og utvikler seg 

gjennom refleksjon rundt egen praksis. Dette stemmer overens med at forskning viser at 

refleksjon basert på konkrete observasjoner er det beste utgangspunktet for videreutvikling og 

forbedring av praksis (Postholm, 2012). Dermed bør skoleleder med utgangspunkt i 

observasjonen stille spørsmål ved praksis, gjennom å få læreren til å stille spørsmål ved og 

reflektere rundt egen praksis og med utgangspunkt i dette se på muligheter for utvikling og 

endring. Slik kan, i følge Bakhtin, læring skje gjennom sosial samhandling og indre dialog 

(Dysthe, 2001). Lærernes mening om dette synes å være litt motstridende, de er enige om at 

hensikten med skolevandring delvis er at lærer skal lære og utvikle seg, men gir motstridene 

tilbakemeldinger på utbytte av dette. Blant lærerne er det relativt stor enighet om at de i liten 

grad opplever læring som resultat av skolevandring, samtidig med at det sier at gjennom 

skolevandring blir de «tvunget» til å reflektere rundt egen praksis og at det kan føre til 

endringer. Ta utgangspunkt kunnskap og erfaringer 

 

Så selv om lærerne i utvalget i hovedsak er relativt positive til at lederne kommer ut og 

observerer, ser de ut til å ha liten tro på skolevandring som et ledd i egen læring og utvikling. 

Det kan synes som om det er to faktorer som kan være med på å endre dette synet blant 

lærerne, det ene er de strukturelle rammene. Ved utvalgte skole gjennomføres observasjonen 



62 

 

ved et besøk i klasserommet i løpet av et år, i både Downeys «The Three-Minute Classroom 

Walk-through» og Skrøvsets norske oversettelse av denne, gjennomføres observasjonen ved 

flere hyppige besøk i klasserommet over en gitt periode. Det å endre strukturen på 

skolevandringen til å omfatte flere, men kanskje kortere besøk over en gitt periode kan være 

med på å øke lærernes tiltro til påvirkning på egen praksis. Det synes som om det er enighet i 

at det bør være hyppigere observasjoner og ikke kun en gang per år, og at disse gjerne kan 

være både varslede og uvarslede observasjoner. Samtidig kan en slik endring føre til at 

lærerne føler at kontrolldelen i skolevandringen blir større og dermed at stressfaktoren rundt 

og skepsisen til skolevandringen blir sterkere. Hvis man derimot gjennom gjensidig tillit og 

positive forventninger klarer å få til en praksis, hvor det er en vanlig del av skolehverdagen at 

en fra ledelsen kommer innom og observerer, tror jeg dette vil kunne bli en styrke i 

skoleutviklingsarbeidet.  

 

Den andre faktoren som framstår som viktig, er å prioritere samtalene både før og etter 

observasjonene og at man tydeliggjør hvilke forventninger man har til disse samtalene, både 

fra lærernes og skoleledernes side.  Dette kan man gjøre gjennom å i større grad vektlegge 

dialogen mellom leder og lærer, gjennom å sette av god nok tid til refleksjon både før og etter 

observasjonen, og ha fastsatte punkter for å lede samtalen. For å få til den gode 

refleksjonssamtalen er det viktig at ledelsen klarer å bruke det som har blitt observert på en 

positiv måte gjennom å stille åpne og reflekterende spørsmål og ikke mene å sitte på fasiten 

for god klasseledelse og undervisning. Det at læreren føler seg trygg i undervisnings-

situasjonen, har tillit til at ledere vil dem vel og har utviklingsperspektivet i samtalen kan 

være en forutsetning for å få til god refleksjon over egen praksis og utvikling, hvis ikke kan 

man oppleve at læreren går i forsvar og dermed får lite utbytte av dette. Skoleledelsen bør i 

dialogen med læreren prøve å fremme en læringskultur i stedet for en fasitkultur (Fuglestad 

og Lillejord, 1997). Ved utvalgte skole er opplevelsen av refleksjonssamtalen i etterkant av 

observasjonen noe ulik, men alle mener at det her finnes forbedringsmulighet og at det ikke 

kun er ledelsens ansvar, men at også læreren har et ansvar i å være aktiv og reflekterende 

rundt egen undervisning og praksis. Gjennom å prøve ut nye undervisningsmetoder eller 

velge å bli observert der utfordringene er størst kan lærerens utbytte bli større.  
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Det å få til gode refleksjoner rundt praksis krever mye av både leder og lærer, og vi har 

tradisjonelt sett ikke vært vant til å jobbe i et så tett samarbeid mellom leder og enkeltlærere. I 

pedagogisk ledelse er tillitsforhold en av faktorene for å legge til rette for gode læringsforhold 

(Wadel, 1997), tillit kan være en faktor som gir motivasjon, som igjen også er en viktig faktor 

i gode læringsforhold. Forskning viser at skoleleders mulighet til å påvirke lærerens utvikling 

og dyktighet ser ut til å være størst blant nyutdannede lærer. Læreres dyktighet øker fra de 

starter i yrket og fram til de kommer opp til et visst nivå etter omtrent 5-6 år, etter dette ser 

det ut til at lærerens dyktighet stagnerer (Rivkin m.fl., 2005). Det betyr at nyutdannede lærere 

ser ut til å være mere mottakelig for veiledning og er mere formbare enn erfarne lærere med 

lang fartstid, dette vil dermed kunne ha innvirkning på skoleleders muligheter til påvirkning. 

Ved utvalgte skole synes lærerne mere tro kontroll gjennom skolevandring som en mulig 

påvirkning på læreres læring og utvikling, gjennom at de skjerper seg når de vet at noen 

kikker de litt i korta. Gjennom skolevandring har skoleleder en mulighet til å bidra til lærerens 

læring og utvikling gjennom å gi støtte og veiledning. Skoleledere kan gi veiledning rundt 

klasseledelse og gi tilbakemeldinger av mere generell art på undervisningen og elevenes 

respons på denne, ved mere fagspesifikk veiledning kan skolelederen komme litt til kort, 

spesielt på høyere trinn i grunnskolen og i videregående opplæring, her kan lærerkollegier 

være bedre på faglige tilbakemeldinger.  

 

Gjennom skolevandring kan ledelse få tatt pulsen på det som skjer i klasserommet, de kan 

observere forholdet mellom lærer-elev, og de kan registrere utfordringer eller 

forbedringsområder som bør løftes fram i utviklingsarbeidet. Ledelsen får også et bedre 

grunnlag å basere utviklingsarbeidet på, og vil kanskje kunne oppnå større troverdighet og 

legitimitet, når de gjennom praksis vet litt mer om hva lærerens utfordringer består av. 

Skolevandring kan dermed være med på å gi skolelederen økt legitimitet. Mangel på tid er 

alltid en utfordring når man jobber i skolen. Så selv om ledelsen sliter med å sette av nok tid 

til skolevandring, kan dette være vel anvendt tid for å kunne være gode pedagogiske ledere. 

Skoleledelsen ved utvalgte skole er tydelig på at de har tro på skolevandring som en del av 

skoleutviklingsarbeidet, et av argumentene er nettopp at gjennom skolevandring kommer de 

tettere på praksis. Å være tett på praksis gir felles praksisopplevelser mellom ledelse og 

lærere, dette gir et godt grunnlag for felles refleksjon rundt praksis både i samtale med den 

enkelte, men også i fellesskapet hvor man kan diskutere og finne løsninger på ulike 

utfordringer, med bakgrunn i case eller erfaringer fra praksis. I praksisfellesskapet kan 
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enkeltindividet oppleve mer personlig vekst enn det som ville vært mulig på egenhånd. Senge 

framhever viktigheten av dialog framfor diskusjon, da dialog innebærer at man lytter og 

reflekterer for å framskaffe ny innsikt. Han mener at i vurderings- og utviklingsarbeid vil 

utfordringen, men også løsningen ligge i at vi klarer å se både helhet og deler av denne 

samtidig. Der vil skolelederne og lærerne kunne utfylle hverandre ved at skolelederne nok har 

et mer helhetsblikk og læreren har bedre oversikt over enkeltdeler. Skoleleder må ta et ansvar 

for å bringe den individuelle praksisen inn til fellesskapet, og må legge til rette for kollektiv 

læring gjennom å få fram individuelle utfordringer og forbedringsområder. Gjennom 

skolevandring kan man få til en tettere sammenheng mellom undervisningspraksis og 

utvikling- og endringsarbeidet, gjennom å prøve å identifisere hva som fungerer gjennom å se 

hva som er undervist i forhold til hva som er lært. Gjennom å dele vanskeligheter og 

utfordringer, kan man bringe inn et større mangfold som lettere kan finne løsninger på et 

spesielt undervisningsproblem (Robinson, 2014). Og slik kan skoleleder bidra til at det 

bygges en skolekultur hvor alle har et ansvar for utvikling og forbedring, hvor det individuelle 

og kollektivet støtter hverandre og hvor alle har et kollektivt ansvar for elevenes læring. 

Robinson (2014) hevder at et kollektivt og individuelt ansvar vil virke gjensidig støttende på 

hverandre. 
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6. Implikasjoner 

6.1 Hovedfunn og implikasjoner på praksis 

Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan skoleledere og lærere oppfatter 

skolevandring som et av flere verktøy som kan bidra til å utvikle en felles og 

læringsfremmende skolekultur, hvor skoleledere og lærere jobber sammen om å skape en 

kollektiv profesjonalitet. I den foregående drøftingen har jeg holdt meg til evidensgrunnlaget 

jeg har ved den aktuelle skolen undersøkelsen er blitt gjort. Et av flere sentrale spørsmål er 

om de slutninger jeg trekker har gyldighet ut over den aktuelle skolen. I det følgende vil jeg 

reflektere over slutninger jeg vil trekke som innebærer å gå ut over bevismateriale jeg har i 

min egen datainnsamling. Men som jeg skal komme tilbake til, er det innbakt validitetstrusler 

i gyldighetsbetraktninger.  

 

Skolevandring for meg synes å være et mulig verktøy i skoleutviklingsarbeidet, for ledelsen 

gir dette en mulighet til å være ute å observere forholdet mellom elever og lærere og 

undervisningen i praksis, gjennom observasjon og refleksjonssamtaler satt i system. Ledelsen 

får i større grad muligheten til å observere og registrere, utfordringer og forbedringsområder. 

Gjennom refleksjonssamtalen kan skoleleder få tilgang og kanskje mulighet til å påvirke 

lærerens tanker om egen undervisningspraksis. Ved å knytte opplevelser i skolevandringen til 

utviklingsarbeidet ved skolen kan ledelsen oppnå forbedring, utvikling og fornying for å 

kunne møte alle krav i skolehverdagen, men det krever at man finner en form for 

skolevandring som gir mulighet til å gjennomføre denne på best mulig måte. 

 

I teoridelen viste jeg til mekanismer som kan sees i sammenheng med gjennomføring av 

skolevandring, jeg viste til at ved manglende gjensidig tillit mellom skoleledere og lærere vil 

både kontrolldimensjonen og utviklingsdimensjonen kunne oppleves svært negativt. I stedet 

for at skolevandring virker stimulerende på endrings- og utviklingsarbeidet, vil det kunne gi 

økt stress og manglende motivasjon hos læreren. Dette kan føre til at man gjennom 

skolevandring i større grad hemmer enn fremmer kunnskapsutvikling. I mitt utvalg av 
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informanter var det ingen av lærerne som hadde manglende tillit til skoleledelsen, eller 

motsatt, derfor har jeg lite grunnlag til å kunne si om dette stemmer eller ikke. 

 

Når det er gjensidig tillit mellom skoleledere og lærere synes både kontrolldimensjonen og 

utviklingsdimensjonen å oppleves som positivt. Litt overraskende er lærernes positive 

holdning til kontrolldimensjonen. Lærerne i utvalget er positive til en form for kontroll og 

mener at de til en viss grad har behov for en positiv kontroll fra skoleledelsen side for å være 

skjerpet. Skolelederne deler dette synet og mener at skolevandring spesielt har fungert for å få 

gjennomført det endringsarbeidet som har gått litt trått. Det kom dermed ganske tydelig fram 

at skolevandring vil kunne stimulere endrings- og utviklingsarbeidet hos hver enkelt lærer og 

i praksisfellesskapet ledet av skoleleder. Når det gjelder utviklingsdimensjonen kommer det 

fram at både lærerne og skolelederne opplever at skolevandring kan være en støtte i skolens 

utviklingsarbeid, gjennom at skoleleder kommer nærmere praksis. Spesielt lærerne synes å ha 

liten tro på egen kunnskapsutvikling, men de er likevel positive til at skolevandring kan bidra 

til læring blant lærerne. På bakgrunn av dette vil jeg si at det ved gjensidig tillit mellom 

skoleledere og lærere stemmer de tidligere skisserte mekanismene i stor grad overens med det 

som framkommer i datamaterialet.  

 

Basert på skoleledernes og lærernes synspunkter på hvilke endringer som kan gi økt utbytte 

av skolevandring, ser det ut til at man bør kunne få større utbytte av skolevandring ved å 

gjennomføre hyppigere observasjoner, og at disse gjerne kan være både varslede og uvarslede 

observasjoner. Dette kan være viktige faktorer for å øke lærerens opplevelse av skolevandring 

som mer nyttig for egen utvikling. Det andre punktet som framstår som viktig er å prioritere 

samtalene både før og etter observasjonen, og at man tydeliggjør hvilke forventninger man 

har til disse samtalene, både fra lærernes og skoleledernes side. Lærerens trygghet i 

undervisningssituasjonen og tillit til ledelsen, kan nok også være faktorer som gjør at utbytte 

fra lærerens side kan bli bedre. Overraskende nok ser det ut til at lærerne ønsker seg en form 

for kontroll, men den må oppleves som passelig sterk. For at læreren skal oppleve en positiv 

kontroll fra skoleleders side kreves det relasjonell tillit, gjensidig tillit vil kunne virke som 

«smøreolje» for å få et positivt utbytte av skolevandring.  
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Skoleledere vil oppleve ulike dilemmaer i møte ulike reaksjoner fra lærerne på skolevandring, 

ulike reaksjoner fra lærerne vil kreve ulik respons og tilbakemelding fra skolelederen. 

Skoleleder må spørre seg selv om hvordan oppnår jeg best resultater i møte med denne 

læreren? Hvilke tilbakemeldinger hjelper læreren til å gi bedre undervisningen? Dette vil nok 

kreve skoleledere som er gode på relasjonell ledelse og kommunikasjon, og som dermed 

klarer å bygge og opprettholde gjensidig tillit i personalet. Relasjonell ledelse er viktig for å 

kunne håndtere de ulike reaksjonene som vil komme når skoleleder skal ut å observere 

lærerens undervisning. Skoleleder må ta høyde for at noen opplever dette som svært 

stressende og negativt, her må skoleleder kanskje ta en ekstra prat i forkant om at skoleleder 

er klar over at læreren opplever skolevandring som svært belastende. Her blir det viktig å gå 

litt forsiktig fram. Det viktigste i møte med læreren kan være å ha fokus på å bygge tillit og 

trygghet. Kanskje må læreren beroliges med at man har forståelse for at læreren ikke yter sitt 

beste når vedkommende har skolelederen inne i klasserommet. For andre typer av lærere som 

kanskje yter sitt aller beste når skoleleder er inni i klasserommet, blir det viktig å gi 

annerkjennelse på dette. Noen lærere trenger og har størst utbytte av tydelige 

tilbakemeldinger, mens i møte med andre må være mere varsom. Dette kan endres etter hvert 

som læreren blir vant til å ha skolelederen med i undervisningssituasjonen. For at læreren skal 

yte, ekstra ser det ut til at læreren trenger og ønsker passelig med kontroll. Hva som er 

passelig kontroll vil igjen variere med lærerens personlighet, trygghet i jobben og tillit til 

skolelederen. Her vil igjen skolelederen måtte balansere mellom hva som gir best resultater i 

møte med hver enkelt lærer.  

 

Ettersamtalen er en viktig del av skolevandringen, et mulig dilemma her er skoleleders 

mulighet til å kunne gi gode tilbakemeldinger. Skoleleder kan gi gode tilbakemeldinger på 

klasseledelse og til dels på felles faglige utfordringer på tvers av fag, men mere fagdidaktiske 

tilbakemeldinger kan bli vanskelig. En skoleleder kan umulig være en god fagperson i alle 

fag.  Her må man eventuelt finne andre løsninger. På store skoler kan det være fagledere, 

lærerspesialister eller liknende som kan fylle en slik rolle, ellers må man kanskje her tenke 

mere kollegaveiledning eller eventuelt hente inn annen ekspertise internt eller eksternt. 

Skoleledere fra andre skoler i kommunen kan være en mulighet, men da får ikke skolelederen 

til det tette samarbeidet med egne lærere som kan være ønskelig. Å finne den ultimate 
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løsningen er nok umulig, så skoleleder må gjøre noen valg ut fra hva som til enhver tid 

oppleves som viktigst. 

 

Skolevandring skal være et verktøy for skoleutvikling. Forskning viser til at skole hvor man 

oppnår best resultater, er skoler hvor man i fellesskap tar felles ansvar og jobber sammen for å 

skape en kollektiv profesjonalitet. På bakgrunn av dette synes det viktig at skoleleder finner 

gode systemer for å ta med utfordringer og gode løsninger, fra møtet med den enkelte lærer 

og inn i praksisfellesskapet. Her kan dilemmaet bli å få fram utfordringer og gode historier fra 

praksis, uten at noen føler seg utlevert og at skoleleder har misbrukt lærerens tillit og åpenhet. 

Spesielt krevende utfordringer og litt vanskelig saker, vil kreve at skolelederen er varsom, 

men kan kanskje gi et godt utbytte hvis skolelederen er litt lur. 

 

Jeg mener å ha funnet ut at det kan være en sammenheng mellom gjensidig tillit og 

muligheten til å kunne bruke skolevandring som et ledd i lærernes og skolens 

kunnskapsutvikling, gjennom at lærerne opplever økt motivasjon til å yte litt ekstra og 

opplever at skolelederne viser interesse og engasjement. Skolelederne vil gjennom 

skolevandring kunne komme nærmere praksis, det vil gi bedre oversikt og dermed mulighet 

til å knytte praksis og skolens utviklingsarbeid tettere sammen. Skolevandring vil også bidra 

til at skolelederne kommer litt tettere på hver enkelt lærer og dermed kunne gi mulighet for 

gode relasjoner. Jeg fester lit til disse slutningene, men understreker samtidig at slutningene 

innebærer å gå ut over bevismaterialet.  

 

6.2 Implikasjoner for videre forskning 

Selv om studiene er for liten til å kunne si noe generelt om skolevandring som et verktøy for 

skoleutvikling, kan studien gi et innblikk i fenomenet skolevandring og kanskje motivere og 

hjelpe skoleledere som ønsker å prøve skolevandring på egen skole. Mitt datamateriale er kun 

basert på basert på en skole hvor det er gjensidig tillit, jeg kan derfor i liten grad si noe om 

hva som vil prege opplevelsen av fenomenet ved innføring og gjennomføring på en skole med 

manglende gjensidig tillit. Det kunne vært spennende å se om mine resultater stemmer 
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overens med funn i en større studie med et større antall informanter, og også hvordan 

muligheten for å gjennomføre skolevandring med positive resultater på en skole hvor det er 

manglende gjensidig tillit mellom skoleledere og lærere.  

 

6.3 Mitt forskningsbidrags styrker og begrensninger  

Jeg mener at de empiriske funnene som presenteres i denne studien er basert på data fra 

faktiske forhold, i gjennomføringen av undersøkelsesopplegget har jeg tilstrebet å jobbe 

systematisk og strukturert gjennom å følge intervjuguiden for at intervjuene skal bli mest 

mulig identiske, brukt god tid på gjentatte gjennomganger av datamaterialet og deretter 

analysere og kategorisere materialet. Likevel har undersøkelsesopplegget blitt noe endret 

gjennom at samtalene i intervjuene har tatt litt ulik retning, jeg mener likevel at jeg har fått 

svar på de spørsmålene jeg ønsket. Jeg har vært bevisst på at min forhåndskunnskap og 

subjektive mening vil kunne påvirke de resultatene jeg kom fram til, men likevel mener jeg at 

man kan oppnå noen av de samme resultater ved bruk av samme undersøkelsesopplegget i en 

annen kontekst og av en annen forsker.    

 

Jeg opplever at den interne konsistensen er god da det er samsvar mellom de ulike 

informantenes svar om deres opplevelse av fenomenet. Mine informanter er valgt ut på 

bakgrunn av at de kjenner og har erfart fenomenet skolevandring, spesielt lærerne er opptatt 

av å si at de har fortalt om sin erfaring og at det kan være andre lærere som opplever 

fenomenet annerledes. Det er en styrke at jeg har med både skoleleder og lærerperspektivet og 

at de er ganske samstemte i sin beskrivelse. Studien har også en viss ekstern konsistens, da jeg 

mener at det er en sammenheng mellom resultatene i denne studien og andre liknende studier for 

eksempel  

 

6.3.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten handler om hvordan dataene som danner grunnlaget for studien er samlet inn, 

bearbeidet og om materialet/resultatene kan overføres til liknende studier. Reliabilitet viser til 

hvor pålitelig og troverdig (Grønmo, 2004) forskningen er, reliabiliteten er høy hvis vi får samme 
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resultater når man benytter samme undersøkelsesmetode ved gjentatte undersøkelser i ulik 

kontekst og hvis andre forskere gjennomfører samme undersøkelsesopplegg. Dette forutsetter at: 

«…datainnsamlingen foretas på en systematisk måte og i samsvar med etablerte forutsetninger og 

framgangsmåter i det undersøkelsesopplegget som benyttes» (Grønmo, 2016). Vurdering av 

reliabilitet vil kunne styrke studies resultater. Ved vurdering av reliabilitet i slik forskning, kan 

man se på intern konsistens, som dreier seg om forholdet mellom og helheten i det innsamlede 

datamaterialet, og ekstern konsistens, som tar for seg samsvar mellom datamaterialet og studiens 

kontekst.  

 

I min studie som kun inneholder intervjuer med noen få informanter, har jeg prøvd å øke 

reliabiliteten ved at jeg har diskutert temaet ved flere anledninger enn selve intervjuet med flere 

av informanten, og jeg har kritisk lyttet til og gjennomgått intervjuene og notatene fra intervjuene 

flere ganger på ulikt tidspunkt, for å kunne se om det er samsvar mellom deler og helhet i 

datamaterialet mitt. Å transkribere for deretter å høre og lese gjennom på nytt, sikrer at man har 

fått med seg korrekt informasjon fra intervjuene, og at det lille som er utelatt fra det transkriberte 

materialet er helt irrelevant. Jeg kunne også ha fått informantene til å se gjennom det transkriberte 

intervjuet og dermed fått en bekreftelse på at hun eller han har fått fram det hun mener. Dette har 

jeg dessverre ikke hatt anledning til, og jeg tror at dette tilført lite ekstra i forskningsmaterialet. 

Det ville nok kun blitt litt på detaljnivå. Bruk av intervjuguiden har også sikret at alle 

informantene har blitt spurt om det samme. Datamaterialet ser ut til å passe inn i det jeg har lest 

om annen forskning på området, dette er til en med på å styrke reliabiliteten i min studie. Jeg har 

også prøvd å øke studiens reliabilitet gjennom å velge informanter med ulik 

erfaringsbakgrunn. Jeg opplevde at det var gjensidig tillit mellom meg og alle informantene, 

samtidig kan jeg ha blitt sett på som «en av» skolelederne av lærerne og dermed har de vært 

forsiktige med å komme med kritikk. Fra skoleledernes synspunkt kan det være et ønske om å 

fremstå som om dette er noe de mestrer bedre enn det som er virkeligheten. Jeg tror ikke dette 

er tilfelle fra hverken lærerne eller skoleledernes side, men dette kan være en trussel mot 

studiens relabilitet, og en mulighet som man likevel bør ta høyde for.  Jeg har i mitt 

datamateriale bare fått fram noen få litt kritiske synspunkter, men i liten grad fått fram 

negative synspunkter fra på skolevandring. Samtidig er dette en veldrevet skole med gode 

relasjoner mellom skoleledere og lærere, så kanskje har jeg fått fram de representative 

synspunktene ved denne skolen.  
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6.3.2 Validitet 

Validitet dreier seg om datamaterialets gyldighet til å kunne belyse problemstillingen. Intern 

validitet handler om forskningen er tilfredsstillende gjennomført og konklusjonene er gyldige 

basert på gjennomføringen. Ekstern validitet tar for seg om resultatene er realistiske og mulige 

generalisering av disse. Når det gjelder validitet i kvalitativ forskning, vil den være mindre presis 

sett i forhold til ved kvantitativ forskning, validitet i kvalitative studier dreier seg om 

bekreftbarhet (Grønmo, 2004). Validiteten har jeg prøvde å styrke gjennom å sjekke og diskutere 

saken med andre fagpersoner og ved å granske resultatene opp mot teori og forskningsresultater 

fra liknende studier. Sammenfall med resultater fra andre studier styrker konklusjonen i denne 

oppgaven. Jeg har prøvde å øke validiteten gjennom å stille kritiske spørsmål til datamaterialet, 

forskningsprosessen og resultatene i denne studien. Grønmo velger å trekke fram tre 

validitetstyper som kan brukes ved vurdering av validitet i kvalitativ forskning. Den første er 

kompetansevaliditet som omhandler forskerens kompetanse for innsamling av data innenfor det 

aktuelle forskningsområdet. Når det gjelder min studie, må resultatene ses i lys av at forskeren har 

lite erfaring med forskningsarbeid, når det gjelder området skolevandring har jeg derimot ganske 

så god erfaring, både gjennom deltakelse ved innføring av dette i kommunen og gjennom å ha 

brukt dette som et verktøy for skoleutvikling, både som lærer som det har blitt skolevandret hos 

og som rektor som har gjennomført skolevandring. Jeg har også gjennom både masterstudiet og i 

jobben som skoleleder fått et faglig godt grunnlag for på en kompetent måte kunne gjennomføre 

en slik studie. Grønmo påpeker at validiteten også henger sammen med forskerens evne til å 

utvikle et nært forhold til informantene, her stiller jeg relativt sterkt ved at jeg tidligere har jobbet 

i samme organisasjon og dermed kjenner flere av informantene og organisasjonen godt. Det kan 

være en fordel at jeg kjenner både informantene og skolen som inngår i studiet, men samtidig kan 

det være en utfordring ved at man som forsker ikke klarer å være objektiv, og dermed er litt 

forutinntatt.  

 

Den andre typen som framheves er kommunikativ validitet som fokuserer på diskusjon med 

andre, forskere og informanter, om datamaterialet er bra eller ikke. Min studie kunne nok ha blitt 

noe styrket gjennom diskusjonen med informantene i etterkant av intervjuet, men det kan være at 

informanten da i noen grad også hadde hatt en påvirkning på studien. Jeg har også i noen grad 

diskutert forskningen i seminargruppa, men det har kun vært deler av forskning og har nok 

dermed liten påvirkning på studiets validitet. At man skriver masteroppgaven alene og dermed 

være alene om å hele prosessen, gjør at man mister fordelen det kan være at flere ser og hører 

akkurat det samme, og dermed får med seg både deler og helheten i studien kunne vært en styrke. 
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Veileder har i stor grad bidratt her som en god diskusjonspartner med bakgrunn i at han kjenner 

oppgaven min og fagfeltet godt.  

 

Den tredje validitetstypen Grønmo framhever er pragmatisk validitet, det omhandler i hvilken 

grad studiens resultater og senere handlinger henger sammen, og refererer til forskningens mulige 

påvirkning til å utvikle et spesielt fenomen eller praksis. Denne validitetstypen er mest relevant 

ved aksjonsforskning. 

 

Poenget i denne studien er i større grad å forstå og utdype et fenomen som skolevandring, enn å 

kunne generalisere på basis av et bredt empirisk materiale. Ved å intervjue kun et fåtall 

informanter, kan man si noe om deres opplevelse av fenomenet. Hvorvidt disse slutningene 

har gyldighet ut over det empiriske materialet, må man være forsiktig med å hevde. Den 

største validitetstrusselen i en slik studie er knyttet til ekstern validitet. Ved å benytte seg av et 

fåtall informanter og kun en skole, kan man i liten grad trekke noenlunde sikre generelle 

slutninger, likevel kan man få noe verdifullt ut av studien. Til tross for studiens iboende 

begrensninger, er slutningene jeg trekker verdt å legge vekt på i refleksjoner om 

skolevandringsverktøyets muligheter og begrensinger. For eksempel kan jeg som skoleleder få økt 

forståelse for ulike læreres ulike reaksjoner på samme fenomen, og hvordan relasjonell tillit kan 

øke skolelederens handlingsrom. Dette kan også oppleves som nyttig for andre skoleleder. 

Samtidig understreker jeg at vi trenger mer forskning som kan validere eller nyansere de 

slutninger vi kan trekke om skolevandring som ledelsesverktøy. Mitt bidrag til studiet av 

skolevandling som verktøy, er bare en av studiene på dette feltet. Jeg anbefaler derfor at de som er 

interessert i dette temaet, ser mitt forskningsbidrag i en større helhet. Variasjonsbredden i norske 

skoler er mye større enn det empiriske materialet jeg har basert meg på. Derfor bør man nærme 

seg de sentrale spørsmålene om skolevandringsverktøyets muligheter og begrensinger med en viss 

ydmykhet for sakens kompleksitet.   
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Vedlegg 

Vedlegg 2: Intervjuguide for ledere 

Skolevandring et nyttig verktøy og styringsredskap i ledelse av skoleutvikling og 

utvikling av praksis? (Lærer) 

1. Hvordan gjennomføres skolevandring på din skole?   

a. Hvordan fastsettes punktene til, og tidspunkt for observasjon? 

- Hvordan velger du hvilken time som skal observeres, og hva som 

skal observeres? 

b. Hvordan gjennomføres observasjonen?  

- Skjema? 

c. Hva gjøres i etterkant av observasjonen? Systematikk? 

d. Formålet med observasjonen?  

2. Hvilke forhold/faktorer må være til stede for at skolevandring kan føre til utvikling i 

ønsket retning? 

3. Påvirker skolevandring lærernes arbeid? Kontroll eller utvikling? 

4. Hvordan oppfatter du skolevandring som et ledd i egen- og skoleutvikling? 

Erfaring/eksempler? 

5. Hvilken rolle har skolevandring i å utvikle en skole med bedre læring for elevene? 

6. Har holdninger til skolevandring endret seg blant lærerne?  

7. Hva legger du i skoleutvikling? 

8. Hva tenker du om skolevandring som et verktøy for skoleutvikling? Er det viktig at 

skoleleder utøver pedagogisk ledelse? 

9. Skolevandring kontra kollegaveiledning? 

10. Hvordan følges det som oppdages opp? 

11. Hvilke dilemmaer/utfordringer ser du? Faglig,  

12. Tror du skolevandring vil komme til å fortsette ved din skole? 

13. Noe du ønsker å legge til? 
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Vedlegg 2: Intervjuguide for ledere 

Skolevandring et nyttig verktøy og styringsredskap i ledelse av skoleutvikling og 

utvikling av praksis? (Leder) 

1. Hvordan gjennomføres skolevandring på din skole?  Oppfølging fra skoleeier? Felles 

praksis? Skolepolitikk? Pålagt? 

a. Hvordan fastsettes punktene til, og tidspunkt for observasjon? 

- Hvordan velges timen som skal observeres, og hva som skal 

observeres? 

b. Hvordan gjennomføres observasjonen?  

- Skjema? 

c. Hva gjøres i etterkant av observasjonen? Systematikk? 

d. Formålet med observasjonen?  

2. Hvilke forhold/faktorer må være til stede for at skolevandring kan føre til utvikling i 

ønsket retning? 

3. Påvirker skolevandring lærernes arbeid? Kontroll- eller utviklingsperspektiv? 

4. Hvordan oppfatter du skolevandring som et ledd i skoleutvikling og lærernes 

egenutvikling? Erfaring/eksempler? 

5. Hvilken rolle har skolevandring i å utvikle en skole med bedre læring for elevene? 

6. Har holdninger til skolevandring endret seg blant lærerne?  

7. Hva legger du i skoleutvikling? Kollektivt /lærers egenutvikling? 

8. Hva tenker du om skolevandring som et verktøy for skoleutvikling? Er det viktig at 

skoleleder utøver pedagogisk ledelse? 

9. Skolevandring kontra kollegaveiledning? 

10. Hvordan følges det som oppdages opp? 

11. Hvilke dilemmaer/utfordringer ser du? Faglig,  

12. Tror du skolevandring vil komme til å fortsette ved din skole? 

13. Noe du ønsker å legge til? 

 

 

 


