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Sammendrag 

Temaet for denne masteroppgaven er lærernes motivasjon når de står i vippesituasjoner, og 

skolelederes mulighet til å påvirke dette. Med vippesituasjon menes dager hvor man vipper 

mellom å gå på jobb og å bli hjemme. Bakgrunnen for temaet er at grunnskolelærere har et 

høyere egenmeldt sykefravær enn den gjennomsnittlige sysselsatte i Norge. Dette til tross for 

at skolene er IA-bedrifter og skal gjennomføre tiltak for å forebygge sykefraværet. Samtidig 

er en lærers jobbhverdag krevende og preget av både fysiske og psykiske belastninger, 

konfliktsituasjoner med elever og foresatte, og stadig utvidelse av lærerens funksjoner. 

Skoleledernes funksjoner utvides og bidrar også til en kompleks arbeidssituasjon for ledere i 

skolen. Det har vært et ønske om å finne ut om det er faktorer, som i større grad enn andre, 

motiverer når lærere står i vippesituasjoner og skal velge mellom jobb og egenmelding. Det 

har også vært ønskelig å undersøke hvordan lederne i skolen sier de arbeider med å motivere 

lærerne og slik forebygge sykefravær. 

Oppgaven er en casestudie av to barneskoler som har sine ”lokale” utfordringer, men de 

settes likevel ikke opp mot hverandre. Skolene ligger sentralt på Østlandet og er strategisk 

valgt på bakgrunn av tilgjengelighet og tilgang. Problemstillingen belyses ved hjelp av såkalt 

metodetriangulering, ved bruk av både spørreundersøkelse og gruppeintervju. Hovedformålet 

har vært å finne ut hvordan ledere i skolen kan legge opp til et arbeidsmiljø hvor lærerne 

opplever størst mulig grad av internalisert og indre motivert atferd, slik at de vil være mer 

utholdende og stabilt motiverte for å gå på jobb. Med denne undersøkelsen ønsker jeg å bidra 

til økt fokus på ledelsespraksisen og personalledelse i skolen, og de ulike måtene lederne kan 

motivere lærerne. 

Oppgaven bygger på motivasjonsteori, nærmere bestemt Deci og Ryans 

selvbestemmelsesteori, og ledelsesteori som fokuserer på motivasjon av medarbeidere, såkalt 

transformasjonsledelse. Selvbestemmelsesteorien fokuserer på behov for kompetanse, 

autonomi og tilhørighet, tre grunnleggende psykologiske behov som må være tilfredsstilt for 

at man skal være mer indre motivert eller oppleve at man finner kilden til egen atferd i seg 

selv. Disse tre behovene har dannet grunnlaget for spørsmålene stilt til både lærere og ledere. 



VII!

Oppgaven har én hovedproblemstilling som konkretiseres i to delproblemstillinger: 

Hva kan ledere i skolen gjøre for å motivere lærere til å velge å gå på jobb når de står i 

vippesituasjoner? 

1. Hva opplever lærerne ved de utvalgte skolene at vil motivere dem i

en vippesituasjon?

2. Hvordan mener lederne ved de utvalgte skolene at de jobber med

disse motivasjonsaspektene?

Hovedfunn i denne undersøkelsen er: 

- Faktorene lærerne opplever som avgjørende i en vippesituasjon, strekker seg fra sterkt

ytre motivert til sterkt indre motivert, f.eks. å unngå merarbeid og arbeidsoppgavene.

- Lærerne og lederne opplever at det er få konkrete tiltak de kan sette i gang for å legge

til rette ved redusert arbeidsevne.

- Det eksisterer et gap mellom lærernes og ledernes forståelse av blant annet hva

kompetansebygging innebærer på den enkelte skolen.

- Lederne forteller om tiltak som faller innunder de tre grunnleggende behovene, uten

at de har hatt direkte til formål å styrke motivasjonen.

Anbefalinger 

Den komplekse utfordringen det er å skulle være leder i skolen fremheves i lys av funnene i 

denne masteroppgaven. På bakgrunn av funnene og disse sett i lys av teori, fremstilles det til 

slutt noen anbefalinger til de utvalgte skolene og deres ledere, i forhold til arbeidet med 

motivasjon og forebygging av lærerfravær.  

- Forankring av- og tydeligere visjon for blant annet kompetansebyggingen ved skolen.

- Felles arbeid med begrepsutvikling og begrepsforståelse av blant annet

autonomibegrepet, men også kompetanse og tilhørighet.
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Forord 

Endelig er denne masteroppgaven ferdigstilt! Oppgaven markerer avslutningen på to herlige 

år på OLA-masterprogrammet. Det er en rar følelse jeg sitter igjen med, nå som studietiden er 

over (for denne gang). Jeg har vært så heldig å finne og å få skrive om et tema jeg har 

interessert meg for og som jeg kunne tenke meg å jobbe videre med også etter endt studie.  

Arbeidet med masteroppgaven har vært veldig spennende og lærerikt, men også ganske 

frustrerende til tider. Jeg har vært så heldig å ha gode medstudenter som har bidratt til gode 

diskusjoner og morsomme pauser fra skrivingen. Tusen takk til Eirik for god hjelp med og 

opplæring i både nVivo og Stata, og til Gina og Heidi som har lest og gitt konstruktive 

tilbakemeldinger. En spesiell takk til ”den harde kjernen” – dere vet hvem dere er.   

Tusen takk til Skole A og Skole B med alle informanter og respondenter, som har gitt meg 

innpass og latt meg gjennomføre undersøkelsene mine. Jeg setter stor pris på at dere har gitt 

av deres tid og delt deres tanker, opplevelser og lange erfaring.  

En stor takk til veilederne mine Lars Klemsdal og Cathrine Borgen, for gode råd, 

konstruktive tilbakemeldinger og stødig veiledning gjennom hele prosessen. Jeg vil gjerne få 

rette en spesiell takk til Cathrine, du vekket min interessen for faget allerede på bachelor og 

gjorde at jeg søkte meg inn på denne masteren. Du har fortsatt å inspirere meg gjennom 

arbeidet med masteroppgaven. Du har satt meg i kontakt med Astrid Kaufmann som også har 

latt meg være med på en inspirerende forelesning om motivasjon, og styrket troen på at 

temaet jeg skriver om er viktig. Så, tusen takk også til Astrid Kaufmann! 

Tusen hjertelig takk til familie og venner – dere har vært en topp heiagjeng! Jeg gleder meg 

til å se dere mer nå som oppgaven er levert. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 
Grunnskolelærere har høyere egenmeldt sykefravær enn gjennomsnittet for alle sysselsatte i 

Norge, og høyere enn andre lærere i skolesystemet (STAMI, 2015, s. 160). Lærernes fravær 

innebærer en belastning for arbeidsgiver, kollegaer og elever. I tillegg kan det være naturlig å 

tenke at det også påvirker den fraværende lærers mestringsfølelse. Hva kan være årsaken til 

at lærerne har høyere egenmeldt sykefravær? Er det noe som kan gjøres for å forbedre dagens 

situasjon? 

Ifølge en rapport fra Statistisk Sentralbyrå om Arbeidsmiljø i skolen fra 1997 var skolen som 

arbeidsplass og læreryrket i en særstilling sammenliknet med andre yrker, ved å være mer 

belastet med samlede fysiske og psykiske ettervirkninger (Midtlyng, 1997, s. 3). I en 

litteraturstudie over forskning på det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet, konkluderes det 

også med at arbeidsbelastningen til dels er større for lærere enn for sysselsatte generelt. Her 

poengteres særlig den psykiske belastningen som vesentlig større for lærerne (Holte og 

Grimsmo, 2006). Skaalvik og Skaalvik skriver i en artikkel fra 2011 om et stort frafall fra 

læreryrket til andre yrker og at lærere går av med pensjon tidligere enn andre. De skriver om 

emosjonell utmattelse som kjernefaktor for utbrenthet, og ser at faktorene 

verdioverensstemmelse, tidspress og disiplinproblemer som viktige påvirkninger på 

jobbtilfredsheten og motivasjonen for å bli i eller forlate læreryrket (Skaalvik og Skaalvik, 

2011, s. 1029). Er dette vesentlige faktorer for det høye egenmeldte sykefraværet også? 

Sykefravær er kostbart både for den enkelte arbeidsplass, men også for samfunnet for øvrig. 

I et internasjonalt perspektiv er Norge det landet med høyest utgifter til sykelønn 

sammenliknet med øvrige OECD-land (STAMI, 2015). I 2001 ble det for første gang inngått 

en intensjonsavtale mellom partene i arbeidslivet, hvor et av de overordnede målene er å 

forebygge og redusere sykefravær, heretter IA-avtalen. Alle offentlige virksomheter, 

deriblant skolen, er IA-virksomheter og forplikter seg til å jobbe med målene i avtalen 

(regjeringen.no, 2017, 20.01).  
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Ifølge Brandth (1982, s. 2) har man i nordisk fraværsforskning hovedsakelig fokusert på 

langtidsfravær og helseskadelige aspekter ved en arbeidssituasjon. Gitt at det faktisk arbeides 

med forebygging og reduksjon av sykefravær er det nærliggende å tenke at det har vært lite 

individuelt fokus i dette arbeidet. Innen engelsk og amerikansk fraværsforskning har 

riktignok fokuset vært mer individrettet og at fravær de i fleste tilfeller handler om 

individuell motivasjon. I verste fall fører denne individualiseringen alt ansvar over på den 

enkelte ansatte. Det må i større grad forskes på den gylne middelvei og finne løsninger på 

hvordan organisasjonen kan tilpasses den enkelte og den enkeltes motivasjon, slik at 

helseskadelige aspekter ved arbeidsmiljøet fjernes og at den enkelte er motivert for å komme 

på jobb. Særlig med hensyn til, slik som vist på forrige side, at lærerne er særlig utsatt for 

arbeidsbelastning av både fysisk og psykisk art. Det store frafallet kan også tyde på et 

manglende motivasjonsfokus. 

 

Skoleledelse har, i takt med at samfunnet endrer seg og at offentlig sektor har gjennomgått 

mange reformer de siste tiårene, blitt tilført flere oppgaver og en mer krevende arbeidsdag. 

Gjennom IA-avtalen og HR-avdeling sentralt i kommunen, har skoleledelsen støtte med 

tanke på alle oppgavene som skal håndteres. I forskningen på skoleledelse fokuseres det mye 

på skolelederes resultater i form av elevers prestasjoner på nasjonale og internasjonale tester.  

Dette underbygger viktigheten av å vite hvordan de følger opp personalansvaret, og hvordan 

de motiverer lærerne til å møte opp på jobb. 

 

1.2 Problemstilling 
I denne oppgaven ligger det til grunn at lærernes nærvær og fravær forstås som et resultat av 

motivasjon og arbeidsevne. Derfor søkes det svar på hva som er avgjørende for lærerne når 

de står mellom å gå på jobb og å bli hjemme, og på hvilke måter lederne kan motivere 

lærerne til å komme på jobb. Dette vil jeg finne svar på ved å besvare følgende:  

 

Hva kan ledere i skolen gjøre for å motivere lærere til å velge å gå på jobb når de står i 

vippesituasjoner? 

 

Denne problemstillingen konkretiseres i følgende delproblemstillinger: 

1. Hva opplever lærere ved utvalgte skoler at vil motivere dem i en 

vippesituasjon? 
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2. Hvordan mener lederne ved de utvalgte skolene at de jobber med 

disse motivasjonsaspektene? 

 

Med ledere i skolen menes rektor og avdelingsledere, da det er disse som utgjør ledergruppen 

ved barneskoler. Med vippesituasjoner menes de situasjoner hvor en lærer opplever å ha 

redusert arbeidsevne og står mellom valget å gå på jobb eller å bli hjemme.  

 

Egenmeldt sykefravær forstås som en handling basert på en persons reduserte arbeidsevne og 

mangel på motivasjon for å dra på jobb. Et eksempel kan være at man kjenner ekstra godt 

etter og finner en plage eller et ubehag for å slippe å dra på jobb. Deci og Ryan har utviklet 

en teori om selvbestemt atferd og idealet som er indre motivasjon. Indre motivasjon betyr at 

aktiviteten er interessant i seg selv. For de aller fleste vil motivasjonen for å arbeide i ulik 

grad være styrt av ytre faktorer, men høyere grad av selvbestemt atferd kan ruste deg til å 

finne interesse også i de ”kjedelige” oppgavene (Deci og Ryan, 2000a, s. 71). Selvbestemt 

atferd kan være avgjørende for om fraværet er høyt eller lavt. Fra generell ledelsesforskning 

vet man at ledelsen har betydning for jobbsituasjonen. Det har imidlertid vært lite forskning 

på skolelederes betydning for skolemiljøet og variabler som lærerengasjement, følelse av 

verdi, og forebyggingen av sykefravær (Skaalvik og Skaalvik, 2011, s. 1036). Her tas det 

derfor utgangspunkt i at sykefraværet, også det egenmeldte, vil kunne påvirkes av lederne 

(Bernstrøm og Kjekshus, 2012, s. 11).  

 

1.3 Formålet med oppgaven 
Med denne oppgaven ønsker jeg å sette fokus på personalledelse i skolen og viktigheten av å 

fokusere på og arbeide med lærernes motivasjon. Jeg mener oppgaven og dens fokus bidrar 

med kunnskapsberikelse for skolene, innenfor et tema som har fått for lite fokus innen både 

skoleledelses- og sykefraværsforskning. Generelt opplever jeg at det fokuserer mer på 

rehabilitering enn forebygging, i tillegg til det manglende fokuset på individene i den norske 

sykefraværsforskningen. Studien begrenser seg til to barneskoler og er dermed ikke direkte 

generaliserbar til andre skoler. Jeg mener likevel at den vil være relevant og berikende også 

for ledere ved andre skoler. Jeg vil også påstå at alle personalledere kan og bør arbeide for å 

skape et utløsende og støttende arbeidsmiljø for sine ansatte, og på den måten motivere dem.  
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Oppgaven vil ta utgangspunkt i lederne og hva de kan gjøre for å skape et arbeidsmiljø som 

fremmer og opprettholder lærernes indre motivasjon og selvbestemmelse. Jeg ønsker å ha en 

positiv vinkling på oppgaven og å se på hvordan lederne kan arbeide for å sikre et slikt 

fremmende og positivt arbeidsmiljø på skolen. Den positive vinklingen utelukker imidlertid 

ikke å se på hva som undertrykker og hindrer slike positive tendenser. Gjennom innsamling 

av empirisk materiale i denne studien vil det derfor undersøkes hva lærerne og lederne 

opplever som positivt. Målet til slutt er å kunne komme med tips og forslag til hvordan 

arbeidsmiljøet ved de utvalgte skolene kan gjøres enda mer utløsende og støttende, mer 

helsefremmende og oppbyggende for indre motivasjon, og på den måten hvordan 

forebygging av sykefraværet kan bedres.  
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2 Oppgavens kontekst 
 

2.1 Motivasjon, ledelse, sykefravær 
Denne masteroppgaven er snevret inn fra og berører blant annet ledelse og skoleledelse, 

motivasjon og sykefraværsforskning. Det er derfor krevende å sette oppgaven inn i et 

spesifikt forskningsfelt. I denne delen av oppgaven vil derfor de generelle teoriene som utgjør 

det teoretiske grunnlaget for undersøkelsene, settes inn i en skolekontekst. Dette for å kunne 

undersøke lærerne og lederne i skolen. Noe sykefraværsforskning vil koples inn i forbindelse 

med forebyggings-aspektet.  

 

2.2 Skolen og lærerjobben 
Grunnskolen underlagt kommunenes oppgaver og ansvar, og kommunen er med dette 

skoleeier. Det settes imidlertid rammer fra statlig hold gjennom blant annet læreplan og 

statlige kompetansetiltak. Rektor er øverste leder ved den enkelte barneskole, og 

ledergruppen består for øvrig av avdelingsledere som lærernes nærmeste leder. 

Skoleledelsens handlingsrom begrenses av kommunale og statlige reguleringer og 

beslutninger, og må innenfor disse rammene fordele de tildelte ressursene på lærere, 

pedagogiske medarbeidere (assistenter) og annet personell i samsvar med opplæringslova og 

de til enhver tid gjeldende forskrifter (Strøm, Borge og Haugsbakken, 2009, s. 2). 

Myndighetene har tradisjonelt sett forsøkt å styre grunnskolen gjennom å pålegge kvantitets- 

og kvalitetskrav på ressursinnsatsen. Med dagens læreplan, Kunnskapsløftet, er intensjonen å 

erstatte innsatsstyringen med en variant av resultatstyring, hvor skoleledelsen i større grad 

skal legge opp egne rammer. Likevel spiller kommunen som skoleeier en viktig rolle 

gjennom de institusjonelle rammene de utformer. Mer ansvar delegert til de enkelte skolene 

har vist seg å være effektivitetsfremmende (Strøm et. al., 2009, s. 3).  

 

Lærerne skal bidra til læring, danning og sosial utvikling hos barn og unge, og også utvikle 

kompetanse for samfunnet. Forventninger og krav til lærerne er mange og formuleres 

innenfor et samfunn i stadig rask endring. Det forventes at skolen og lærerne skal klare å 

håndtere blant annet økt globalisering, kulturelt mangfold, teknologi, miljøutfordringer og 

sosial ulikhet (Dahl, 2016, s. 23-24). Jobben krever sterk relasjonell og faglig kompetanse. 

Stadig oftere blir lærerne holdt ansvarlig for å løse kompliserte utfordringer som ofte kan 
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skyldes faktorer knyttet til sosiale forhold. Kravet til tilpasset opplæring for eksempel er på 

mange måter overlatt til lærerprofesjonen (Dahl, 2016, s. 33). I rapporten Om lærerrollen 

(2016) stilles det spørsmål om summen av krav og forventninger til skolen er for stor, og om 

kravene og forventningene til dels er motstridende (Dahl, 2016, s. 34). 

 

2.3 Relevant forskning 
Lærere blir, som følge av sin spesialiserte og omfattende utdanning, og sin profesjonelle 

etikk, blir beskrevet å være krevende ansatte å være leder for, på lik linje som andre 

profesjonsutøvere. De forventer ofte å være selvstyrte i utøvelsen av sitt fag og sine 

oppgaver, noe som er med på å skape utfordringer for skoleledelsen (Døving, Elstad og 

Storvik, 2016, s. 14). Ledere i skolen opplever at de ulike funksjonene eller rollene de har 

står i konflikt med hverandre. Særlig opplever de at økonomistyring opptar mye av 

arbeidstiden, og at den ofte står i konflikt med rollen som pedagogisk leder. Ofte er også 

ledere i skolen tidligere lærere, som har lite eller ingen utdanning innen 

personaladministrasjon eller økonomistyring (Døving et. al., 2016, s. 20).  

 

Det sies å være en mangel på forskning om ledelse av yrkesutøvere med profesjonsbakgrunn, 

dette inkluderer ledelse av lærere (Døving et. al., 2016, s. 16). Det har lenge vært fokus på 

skoleledelse, men mye av forskningen fokuserer på hvordan skoleledelse er effektiv utfra 

elevresultater og hvordan skoleledere har muligheter og evner til å påvirke læringsresultatene 

(Møller, 2006, s. 2). Til tross for at skoleledere har fått personalansvar og at det er en erkjent 

utfordring å lede lærere, ser det ut til at de mangler utdanning innen personaladministrasjon 

og at det mangler forskning på dette.  

 

I en studie fra en omfattende endringsprosess ved et norsk sykehus, undersøker Bernstrøm og 

Kjekshus (2012) mellomlederes atferds påvirkning på de ansattes sykefravær. De påpeker at 

det finnes mye forskning på hvordan ledelse sikrer mest effektive endringsprosesser, men at 

det mangler forskning på viktigheten av ledelse når det kommer til de ansattes helse og 

velvære. I studien finner de at lederatferd kan påvirke ansattes helse, så vel som motivasjon. I 

rapporten etterlyses det riktignok mer forskning på dette området. Det er mange sykdommer, 

lidelser eller skader som utelukker muligheten for å dra på jobb, men det er samtidig mange 

sykdommer, lidelser eller skader som også gir muligheten til de ansatte å velge. Motivasjon 

spiller derfor en viktig rolle i individets beslutning om å bli hjemme eller å dra på jobb når 
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evnen til å jobbe er redusert. Forholdet mellom lederatferd og sykefravær kan derfor være 

mediert av både motivasjon og dårlig helse (Bernstrøm og Kjekshus, 2012, s. 11).  

 

2.4 Presentasjon av skolene 
Casene i denne studien er to barneskoler av ulik størrelse sentralt på Østlandet. Disse vil 

heretter refereres til som Skole A og Skole B. Skolene skiller seg noe fra hverandre ved at 

Skole A består av to bygg eller avdelinger, som ligger med en viss avstand mellom de to 

avdelingene, og som nødvendigvis vil oppleve utfordringer i hverdagen som kanskje kan 

skille seg fra Skole B. Skole B er en stor skole samlet på ett og samme sted, men har 

riktignok en større elevmasse som forøvrig er allment kjent at har en høy andel av 

minoritetsspråklige elever. Begge skolene har i løpet av de siste ett til fem årene fått ny 

rektor. Rektorskiftet ved Skole B var preget av en del turbulens med mye offentlig debatt 

omkring oppløpet til rektorskiftet. Dette har ikke vært i fokus i oppgaven, men vil kunne 

anses som relevant i forbindelse med verdisamsvar og de ansattes motivasjon, og spesielt i 

forhold til hvilket handlingsrom avdelingslederne ved skolen selv opplever at de har. 

Avelingslederne har personalansvaret for hver av sine ansatte og er lærernes nærmeste leder. 

Det er også avdelingslederne som skal ta imot fraværsmeldinger og skaffe og kommunisere 

med vikarer ved fravær. Rektor har personalansvar for avdelingslederne, skolekonsulentene, 

bibliotekaren og tilsynsvaktene, og ellers et overordnet ansvar for drift av skolen. 

 



!8!

3 Teori 
 

3.1 Innledning 
It is suggested, based on the literature, that attendance is directly influenced by two 

primary factors: (a) attendance motivation and (b) ability to come to work. Attendance 
motivation, in turn, is largely influenced by (a) satisfaction with the job situation and (b) 
various internal and external pressures to attend (Steers og Rhodes, 1978, s. 391). 
 

Teorien i denne oppgaven er ment å skulle gi en dypere forståelse for hvordan mennesker 

motiveres og hvordan man kan bli mer indre motivert, hvordan ledere kan inspirere og 

motivere sine ansatte, hvordan fraværsfenomenet kan forstås og hvordan ulike faktorer ved 

arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet viser seg å ha innvirkning på fravær og nærvær. 

Teoriene er generelle, men vil settes inn i en skolekontekst. Utvalget av teoriene er ment å 

skulle belyse hvordan ledere i skolen kan påvirke lærernes motivasjon til å gå på jobb når de 

står i en vippesituasjon. Det følger av sitatet ovenfor at motivasjon er en av to faktorer i en 

situasjon hvor læreren står mellom å bli hjemme og gå på jobb. Det finnes mange teorier om 

både motivasjon og ledelse. I denne oppgaven har jeg valgt å vektlegge motivasjonsteori som 

ser på individets behov i et sosialt perspektiv, og ledelsesteori på bakgrunn av dens kopling 

til motivasjonsfokuset, en leders mange oppgaver, og krav til stadige endringer i skolen. 

Disse to teoriene er også satt i sammenheng med helse, trivsel og engasjement i jobben. I 

denne teoretiske utgreiingen er Deci og Ryan, og Bass og Steidlmeier helt sentrale for 

forståelsen av henholdsvis selvbestemmelsesteorien og transformasjonsledelse.  

 

3.2 Fenomenet fravær 
3.2.1 Sykefravær 
Sykefravær kan anses som en handling som påvirkes av to forhold – ens motivasjon for å gå 

på jobb, og ens evne til å gå på jobb (Steers og Rhodes, 1978, s. 391; Bernstrøm og Kjekshus, 

2012, s. 2). Ifølge Brandth (1982, s. 4) er fravær et sosialt sammensatt fenomen som er 

krevende å finne årsaks-virkningsforhold for. Brandth skiller mellom skandinavisk 

fraværsforskning og engelsk og amerikansk fraværsforskning utfra hovedfokuset i de to 

forskningstradisjonene. I den engelske og amerikanske fraværsforskningen er individuelle 

motivasjonsteorier løsrevet fra den organisasjonsmessige og sosiale konteksten, for å forklare 

det såkalt frivillige fraværet som er fravær under individenes vilje og dermed et resultat av 
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valg. Innen den skandinaviske fraværsforskningen har derimot fokuset vært rettet mot 

sammenhengene mellom arbeidsmiljø og fravær. Her har en vært opptatt av langtidsfravær og 

sykdom, og de helseskadelige aspektene i en arbeidssituasjon, i motsetning til den engelske 

og amerikanske tradisjonen. For å forstå fravær har oppmerksomheten i større grad vært rettet 

mot arbeids- og organisasjonsmessige forhold enn mot individets subjektive forhold 

(Brandth, 1982, s. 2).  

 

I STAMIs Faktabok om arbeidsmiljø (2015) legges det frem ulike risikofaktorer ved ulike 

arbeidssituasjoner som kan føre til arbeidsrelaterte plager og skader. Det er både mekaniske 

og psykososiale forhold på arbeidsplassen som har betydning for omfang av og intensitet i 

slike plager (STAMI, 2015, s. 171). Lav jobbkontroll (selvbestemmelse/autonomi), 

belastende jobbsituasjon i kombinasjon med lav jobbkontroll, emosjonelle krav, rollekonflikt, 

ubalanse mellom innsats og belønning, og lav sosial støtte er utfordringer ved det 

psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet som viser seg å ha stor innvirkning på 

sykefraværet (STAMI, 2015, s. 87-88). Dette er funnet å være risikofaktorer også for 

psykiske plager. Lederstøtte, rettferdig lederskap og positive utfordringer i jobben virker å 

være de mest robuste beskyttelsesfaktorene mot nettopp disse plagene (STAMI, 2015, s. 

172).  

 

3.2.2 Arbeidsmiljøets betydning 
Det har i norsk arbeidslivsforskning har det vært vanlig å skille mellom fysisk og 

psykososialt arbeidsmiljø. Dette kan være problematisk fordi skillet forutsetter at den enkelte 

belastning påvirker enten fysisk eller psykisk. Situasjonen vi handler i vil være 

medbestemmende for hva slags virkninger en bestemt belastning får, og de enkelte 

belastningene kan ha både fysiske og psykiske komponenter (Aarvak, 1980, s. 26). 

Arbeidsmiljøet får betydning for fravær ved at de belastninger ansatte utsettes for bidrar til 

dannelse av fraværsfaktorer. Fraværsfaktorer defineres som umiddelbare handlingsutløsende 

grunner til fravær og vil være negative opplevelser av egen allmenntilstand, i både fysisk og 

psykisk henseende (Aarvak, 1980, s. 30).  

 

De umiddelbare grunnene for å gå på jobb kalles nærværsfaktorer, og kan dreie seg om 

mange forhold av både positiv og negativ karakter (Aarvak, 1980, s. 31-32; Einarsen, 

Øverland og Schulze, 2011, s. 359). Positive faktorer kan for eksempel være stimulerende 
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arbeidsoppgaver og det sosiale fellesskapet, opplevd forpliktelse overfor kollegaer om å være 

solidarisk og ikke bidra til ekstrabelastninger for dem ved å være fraværende. Negative 

faktorer kan være redselen for hvordan fraværet oppfattes, for ikke å yte nok, og frykt for 

negative sanksjoner fra kollegaer og bedrift dersom man er mye borte. Avveiningen av 

fraværs- og nærværsfaktorer vil være bestemmende for når man føler seg frisk nok til å 

begynne å jobbe igjen eller syk nok til å bli borte (Aarvak, 1980, s. 31-32; Einarsen et. al., 

2011, s. 359).  

 

3.2.3 Fravær som mestringsstrategi 
I studiene av kvinnelige industriarbeideres fravær på 1980-tallet, argumenterer Brandth for at 

fravær også kan ses som en mestringsstrategi. Utfra datamaterialet kan man se at fraværet 

hadde en restituerende betydning – det ble brukt for å komme seg, hente krefter og hvile ut. 

Fravær ble nærmest brukt i den daglige mestringen av arbeidet og for å takle kravene ved 

arbeidet – det kunne se ut til å kompensere for manglende muligheter eller frihet i 

arbeidshverdagen (Brandth, 1982, s. 30). Fravær kunne også brukes som mestring av 

belastningslidelser, for å redusere smertene og plagene en stund, og hvis det var vellykket 

kunne en kanskje forhindre eller forsinke utvikling av lengre sykefravær og mer alvorlig 

sykdom (Brandth, 1982, s. 34). Man kan på denne måten argumentere for at sykefravær ikke 

bare er tap for bedrift og gevinst for ansatt, men også vinn-vinn i et lengre tidsperspektiv med 

tanke på å redusere langtidsfravær (Smith og Rostgård, 2012, s. 185). Det vil være interessant 

å se om dette er en strategi som benyttes i barneskolene.  

 

3.3 Motivasjon 
3.3.1 Hva er motivasjon? 
Motivasjon defineres ofte som noe som aktiverer og gir energi, gir retning og opprettholdelse 

av atferd i ulik grad av intensitet for å nå et mål (Kaufmann og Kaufmann, 2015, s. 113; Deci 

og Ryan, 2000a, s. 69). En person som ikke har noen drivkraft eller inspirasjon til å handle 

blir karakterisert som umotivert, mens noen som er energisk og aktivert mot et mål anses å 

være motivert. Motivasjonen kan variere i hvor mye (nivå) og også i type motivasjon 

(orientering), hvor skillet mellom ulike typer motivasjon baseres på de ulike grunnene eller 

målene som gir opphav for handling. Det mest grunnleggende skillet er mellom indre og ytre 

motivasjon (Ryan og Deci, 2000, s. 54-55).  

 



! 11!

Motivasjonsteorier bestreber å forklare årsakene til menneskers atferd, og teoriene faller som 

regel innenfor fire typer: behovsteorier, kognitive teorier, sosiale teorier og 

jobbkarakteristikamodeller om motivert atferd i arbeidslivet (Kaufmann og Kaufmann, 1998, 

s. 44). Innen behovsteorier er tanken at ulike typer grunnleggende behov utløser den 

motiverte atferden. Disse behovene kan enten være biologiske eller lært over tid. Abraham 

Maslow utviklet en behovsteori som bygget på tanken om at det eksisterer fem hovedklasser 

av behov som kan rangeres i et hierarki. De biologiske behovene for næring og husly er 

laveste nivå, behovet for trygghet er neste, deretter følger sosiale behov som innebærer f.eks. 

tilknytning til andre mennesker, så kommer behovet for aktelse, anerkjennelse og respekt. Til 

sist, når de første fire behovene er dekket, kan man nå det høyeste nivået, nemlig 

selvaktualisering – behovet for å kunne realisere talentene og egenskapene sine (Kaufmann 

og Kaufmann, 1998, s. 26-27).  

 

3.3.2 Selvbestemmelsesteorien 
Deci og Ryan har utviklet en teori som baserer seg på en grunntanke om at mennesker har 

iboende psykologiske behov, og av natur vil søke utfordringer og vekst – Self-determination 

theory eller selvbestemmelsesteorien. De psykologiske behovene – behovet for kompetanse, 

autonomi og tilhørighet – er ifølge forfatterne iboende og universelle, og vil være gjeldende 

for mennesker på tvers av tid, kjønn og kultur (Deci og Ryan, 2002, s. 4-5). Ifølge teorien vil 

mangel på støtte for kompetanse, autonomi og tilhørighet bidra til fremmedgjøring og dårlig 

helse (Deci og Ryan, 2000a, s. 74). Behovene kan aktivisere menneskelig aktivitet og må 

tilfredsstilles for en langvarig og god psykisk helse (Deci og Ryan, 2000b, s. 231). Det er 

nærliggende å ta utgangspunkt i at denne teorien ikke vil være gjeldende for personer som 

befinner seg i nedre del av Maslows behovhierarki, da behovene i selvbestemmelsesteorien 

kan sies å omhandle høyereordens behov (Brochs-Haukedal, 2011, s. 70).  

  

De grunnleggende psykologiske behovene beskrives som nødvendige betingelser for vekst og 

velferd i individers personlighet og kognitive strukturer, på samme måte som fysisk utvikling 

og funksjonalitet behøver næring og aktivitet (Deci og Ryan, 2002, s. 6-7). Hvert behov er 

nødvendig for optimal utvikling, noe som betyr at ingen av dem kan neglisjeres uten 

signifikante negative konsekvenser. Når individer blir hindret tilfredsstillelsen av disse 

psykologiske behovene, vil de ifølge teorien gjøre tilpasninger som reduserer deres direkte 

forsøk på å tilfredsstille behovene, for eksempel ved å utvikle forsvarsmekanismer eller 
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erstatninger som igjen hindrer tilfredsstillelse. Dette fører ofte til at individene blir 

kontrollerte eller a-motiverte – en ond sirkel med selvforsterkende effekter. Disse 

forsvarsmekanismene vil ha signifikant negative konsekvenser for individets vitalitet, 

integritet og helse (Deci og Ryan, 2000b, s. 231).  

 

3.3.3 Indre motivasjon 
Indre motivasjon beskrives som en indre tendens til å søke forklaringer og utfordringer, å 

utvide sine evner, utforske og å lære; at aktiviteten er interessant i seg selv. Indre motivasjon 

viser seg ofte i utforskende, leken og nysgjerrighetsdrevet atferd. Denne naturlige 

motivasjonstendensen er et kritisk element i kognitiv, sosial og fysisk utvikling, fordi det er 

slik man vokser i kompetanse og ferdigheter og det påvirker prestasjoner, utholdenhet og 

velvære hele livet (Ryan og Deci, 2000, s. 56).  Deci og Ryan undersøker forholdene som får 

frem og støtter opp om fremfor undertrykker eller reduserer denne indre tendensen (Deci og 

Ryan, 2000a, s. 70).  

 

Deci og Ryan har en underteori for å spesifisere faktorer i sosiale kontekster som bidrar til 

variasjon i indre motivasjon, som blir kalt kognitiv evalueringsteori. For eksempel forventer 

man at en arbeidsplass hvor det legges til rette for optimale utfordringer, tilbakemeldinger og 

frihet fra nedverdigende evalueringer, er en arbeidsplass hvor det legges til rette for ansattes 

indre motivasjon (Ryan og Deci, 2000, s. 58). Betingede belønninger undergraver indre 

motivasjon, ved at belønningen vender folk fra en indre kausalitetsorientering for handling til 

en mer ytre orientering. Forskning viser at også trusler, frister, direktiver og konkurransepress 

reduserer indre motivasjon, fordi de oppleves som kontrollerende på folks atferd. Som 

motsetning ser en at valg og mulighet for selvdireksjon virker å øke indre motivasjon fordi 

det innebærer større grad av autonomi. Indre motivasjon vil imidlertid bare oppstå ved 

aktiviteter som i utgangspunktet inneholder en indre interesse for individet – nye, utfordrende 

eller estetisk verdifulle aktiviteter for individet (Ryan og Deci, 2000, s. 59-60). 

 

Kompetanse innebærer en opplevelse av å være effektiv i interaksjon med det sosiale miljøet, 

og muligheten til å uttrykke og utøve sine evner og ferdigheter. Det grunnleggende behovet 

for kompetanse gjør at folk søker utfordringer, og også vedlikeholder og videreutvikler 

ferdigheter og evner. Kompetanse er dermed ikke en oppnådd ferdighet, men et 

”utviklingsprosjekt” eller en følelse av selvtillit og mestringstro i handling (Deci og Ryan, 
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2002 s. 7). Kompetansefølelsen vil ikke øke den indre motivasjonen uten at en også opplever 

en viss følelse av autonomi.  

 

Autonomi referer til det å føle at man er initiativtaker til egen atferd og oppleve at man har 

valgmuligheter. Autonomi forstås her ikke som adskilt fra avhengighet. Ifølge teorien kan en 

utøve handlinger fremmet av andre autonomt så lenge en overensstemmende støtter dem, 

man opplever verdisamsvar (Deci og Ryan, 2002, s. 8). Autonomi skal ikke blandes med 

uavhengighet og individualisme, i selvbestemmelsesteorien anses autonomi som erfaringen 

med integrasjon av ytre påvirkninger og frihet, og er et essensielt aspekt ved sunn 

menneskelig funksjon (Deci og Ryan, 2000b, s. 231). 

 

Tilhørighet innebærer å føle tilknytning til andre; det å bry seg om og ha omsorg for andre og 

også oppleve omsorg fra andre. Behovet for tilhørighet handler om å føle at en hører til både 

med andre individer og også samfunnet en er en del av; det å knyttes til og bli viktig for andre 

og også akseptert av andre. Det er et behov for å føle at man er i en trygg og sikker enhet 

eller relasjon (Deci og Ryan, 2002, s. 7). En kan oppleve å være indre motivert selv om en 

arbeider alene om en oppgave, men det virker til at en trygg relasjonell base er viktig for 

indre motivasjon (Deci og Ryan, 2000a, s. 71).    

 

3.3.4 Ytre motivasjon 
Ytre motivasjon kan karakteriseres som instrumentell, da det er viktigheten av målet for 

aktiviteten som motiverer. Man utfører en handling eller aktivitet på bakgrunn av et mål eller 

et utfall en skal oppnå. I selvbestemmelsesteorien legges det frem et kontinuum av ulike typer 

ytre motivasjon fra ikke-selvbestemt atferd til selvbestemt og indre motivert atferd (se figur 

1), etter hvor stor grad av autonomi du opplever å ha i den gitte situasjonen (Ryan og Deci, 

2000, s. 55). Etter tidlig barndom blir friheten til å utføre indre motiverte aktiviteter stadig 

mer begrenset av ansvar, oppgaver og sosiale krav. Utfordringen i for eksempel en 

arbeidssituasjon blir å motivere ansatte til å gjøre slike ”umotiverte”/”uinteressante” 

aktiviteter på egenhånd uten å kontrollere dem. I teorien beskrives dette gjennom å fremme 

internalisering og integrering av verdier og atferdsreguleringer. Internalisering er prosessen 

der man tar til seg en verdi eller regulering, mens integrering er prosessen hvor man 

omskaper reguleringer mer helhetlig inn i sitt eget, slik at det strømmer ut fra ens eget 

opplevde selv. Med økende internalisering og den assosierte følelsen av personlig forpliktelse 
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følger større utholdenhet, mer positive selvoppfatninger og bedre kvalitet på engasjement 

(Ryan og Deci, 2000, s. 60-61).  

 

De ulike typene ytre motivasjon, orientering, varierer fra a-motivasjon til indre motivasjon. 

A-motivasjon er et resultat av at individet ikke verdsetter aktiviteten, ikke føler seg 

kompetent til å gjennomføre den eller ikke tror at den vil føre til det ønskede utfallet (Ryan 

og Deci, 2000, s. 61). Ytre regulert atferd dreier seg om handlinger som gjøres kun for å 

tilfredsstille et ytre krav eller for eksempel for å få en belønning. En slik form for regulert 

atferd er et klassisk eksempel på ytre motivasjon, undergraver som regel indre motivasjon og 

vil ofte oppleves som kontrollerende eller fremmedgjørende. Introjeksjonsregulering 

(”introjected regulation”) er når man innlemmer en regulering eller en atferd fra andre i seg 

selv, men som ikke fullt ut samsvarer med ens eget. Det er en relativt kontrollert form for 

selvregulering fordi man opplever press på å unngå skam eller angst, eller for å øke eller 

bevare selvfølelse og for å føle verdi. Denne formen for regulering er mer sannsynlig at 

vedlikeholdes enn den ytre reguleringen, men er relativt ustabil. Regulering gjennom 

identifisering er når man bevisst verdsetter en regulering eller et atferdsmål, slik at man tar 

det til seg og fullt ut aksepterer det som sitt eget og som personlig viktige. Det er en mer 

fullendt internalisering og atferden vil dermed bli en større del av identiteten og også bedre 

opprettholdt, og føre til større grad av forpliktelse og utførelse (Deci og Ryan, 2000b, s. 236). 

Den mest fullendte og komplette formen er integrert regulering som betyr at en regulering 

har blitt fullstendig assimilert til selvet, og på den måten har blitt vurdert og ansett som 

overensstemmende med ens andre verdier og behov. Jo mer man internaliserer reguleringer 

(ytre påvirkninger) og assimilerer dem til selvet, desto større grad av autonomi vil man 

oppleve i aktiviteter og handlinger (Deci og Ryan, 2000a, s. 72-73). Fordelene med mer 

internalisert atferd er mer effektiv atferd, større vilje og utholdenhet, økt subjektivt velvære 

og bedre assimilering eller tilpassing av individet i sitt sosiale miljø.  
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Figur 1 Selvbestemmelseskontinuumet (Deci og Ryan, 2000b, s. 237) 
 

Hovedgrunnen til at man er villig til å utføre en handling oppfordret eller ønsket av en annen, 

er fordi atferden verdsettes av signifikante andre – noen man føler eller ønsker å føle en 

tilknytning til. Dette kan være familie, en gruppe man sammenlikner seg med eller et 

samfunn. Det mest grunnleggende for tilrettelegging for internalisering er å tilby en følelse av 

tilhørighet og tilknytning til personene, gruppen eller kulturen som formidler et mål. Også 

støtte for kompetanse er viktig for internaliseringen. Meningsskaping og forståelse er viktig i 

miljøene som støtter oppom behovene for kompetanse, autonomi og tilhørighet (Ryan og 

Deci, 2000, s. 64). I forskning har man funnet at støtte for tilhørighet og kompetanse legger 

til rette for internalisering og hvordan støtte for autonomi legger til rette for integrering av 

atferdsreguleringer. Når dette skjer føler ikke folk bare kompetanse og tilhørighet, men også 

selvbestemmelse når de gjennomfører eksternt verdsatte aktiviteter (Ryan og Deci, 2000, s. 

65).  

 

3.4 Ledelse 
3.4.1 Hva er ledelse? 
Ledelse er et kjent begrep med mange definisjoner, og det er ulike syn på hva god og effektiv 

ledelse innebærer. Det er likevel to sentrale fellestrekk som går igjen, sosial innflytelse og 

måloppnåelse. ”Leder” er den norske versjonen av det engelske ordet ”leader” som stammer 

fra ”lode-star”, en ledestjerne, som gir assosiasjoner til veiledning og reduksjon av usikkerhet 

(Brochs-Haukedal, 2005, s. 392). I Leadership in Organizations (2010) foreslår Yukl 

følgende definisjon på ledelse: ”prosessen med å påvirke (influere) andre til å forstå og enes 
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om hva som trengs å gjøres og hvordan det skal gjøres, og prosessen med å legge til rette for 

individuell og kollektiv innsats for oppnå å felles mål” (Yukl, 2010, s. 26, min oversettelse). I 

sammenheng med kontinuumet i selvbestemmelsesteorien presentert ovenfor, er det også 

ulike ledelespraksiser utfra hva man tror motiverer sine ansatte. Transaksjonsledelse 

fokuserer på de ansattes egeninteresser, ressurser og belønninger i bytte for arbeidsinnsats 

(Yukl, 2010, s. 263). Som vist i motivasjonsteorien ovenfor vil slik ledelsespraksis i de fleste 

tilfeller ikke sikre ansatte stabil og utholdende motivasjon. En slik lederpraksis kan vanskelig 

generere entusiasme og målforpliktelse, og det vil være krevende for en leder å motivere 

ansatte til å velge jobb dersom de står i en vippesituasjon om han eller hun kun praktisere 

transaksjonsledelse.  

 

3.4.2 Transformasjonsledelse 
En leder må legge til rette og utvikle rammene i organisasjonen for å kunne operere i 

omgivelsene som stadig er i endring. For privat og offentlig sektor vil disse rammene ofte 

være nokså ulike, særlig med hensyn til økonomi og regelverk. Dette påvirker også lederens 

handlingsrom. Et vanlig skille innen ledelsesteori er mellom ledelse og administrasjon, hvor 

lederskapet skal utvikle planer og strategier, og administrasjonen skal iverksette disse på en 

effektiv og korrekt måte (Kaufmann og Kaufmann, 1998, s. 343). Ifølge Johannessen og 

Olsen (2008, s.16) vil skillet mellom administrator og leder avhenge av hvorvidt lederen 

klarer å være innovatør og skape det nye som skal utvikle organisasjonen, eller tilpasser seg 

de rammene som skapes av andre. Skillet mellom leder og administrator har altså betydning 

for en leders handlingsrom.  

!
!
Dette kravet til omstillingsevne har bidratt til et økt fokus på lederen som endringsagent og 

de symbolske og emosjonelle aspektene ved lederskapet – såkalt transformasjonsledelse. 

Denne ledelsespraksisen blir ofte satt som motstykke til transaksjonsledelsen. Det er 

imidlertid ikke to gjensidig utelukkende praksiser, men to utfyllende praksiser. Ved å gjøre 

medarbeiderne bevisste på betydningen av arbeidsinnsatsen og resultater, stimulerer 

transformasjonslederen medarbeiderne til å prioritere organisasjonen og teamet fremfor sine 

egeninteresser. Ved å aktivere de underordnedes høyereordens behov, får lederen 

medarbeidere som opplever tillit, beundring, lojalitet og respekt overfor ledelsen (Brochs-

Haukedal, 2005, s. 449-450).  
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Enkeltpersoner søker ikke en transformativ leder kun for å lede dem til suksess i turbulente 

tider og omgivelser. De ønsker å oppleve at de får være med å påvirke og utvikle jobben sin 

slik at de føler et større eierforhold til sitt eget ansvarsområde. De ønsker også utfordringer 

de kan lære av. I transformasjonsledelse legges det vekt på indre motivasjon og positiv 

selvutvikling hos enkeltpersonene, og lederen formidler organisasjonens mål og visjon. Dette 

fører til at de ansatte får en dypere forståelse for sitt bidrag til arbeidet og at de er viktige for 

organisasjonens suksess og måloppnåelse (Li, 2013, s. 17).  

 

Denne ledelsesretningen består av fire faktorer. For det første er det viktig at leder utøver 

idealisert innflytelse og går foran med et godt eksempel, setter høy etisk standard, og er 

konsekvent i samsvar med organisasjonens verdier. Videre må leder gi de ansatte 

inspirerende motivasjon ved å formidle en visjon de ansatte opplever som utfordrende og 

meningsfylt og på den måten motiverer til innsats for organisasjonen. Lederen må også, ved 

intellektuell stimulering, fremkalle ekstra innsats hos de ansatte ved å be om nye ideer, 

oppmuntre til nye løsninger og synsvinkler på det de gjør i dag. Dette fører til at de ansatte 

opplever å ha en meningsfylt rolle og at deres bidrag er viktig for organisasjonen. Til sist må 

lederen undervise og veilede sine ansatte ut fra deres individuelle utgangspunkt, slik at de får 

arbeidsoppgaver som oppleves som utfordrende og gir muligheter for den enkeltes personlige 

vekst (Li, 2013, s. 25-38, Yukl, 2010, s. 278). Transformasjonsledelse ser ut til å bidra til 

tilfredsstillelse av de grunnleggende psykologiske behovene, internalisering og til mer indre 

motivert atferd, fordi denne praksisen innebærer å knytte oppgavene og målene for arbeidet 

til de ansattes verdier og idealer ved blant annet å artikulere inspirerende visjon (Yukl, 2010, 

s. 280). Transaksjonsledelse ser ut til i større grad å basere seg på de mer ytre reguleringene i 

motivasjonskontinuumet (se figur 1). Effektive ledere har god kjennskap med og benytter en 

kombinasjon av disse to ledelsespraksisene, ettersom hva som passer best i ulike situasjoner 

(Yukl, 2010, s. 277). 

 

Transformasjonsledelsen som forskningsfelt har imidlertid fått kritikk for å skape en form for 

romantisk heltedyrkelse av lederen (Møller, 2006, s. 96). Flere peker på farer for at 

transformasjonsledelse kan bli til pseudotransformasjonsledelse. Slik ledelse kan forklares 

som at lederen utnytter de ansattes innsats og motivasjon til egen selvberikelse. I verste 

tilfelle leder en pseudotransformasjonsleder de ansatte på destruktive, egoistiske og kanskje 

til og med onde måter (Li, 2013, s. 35). Lederne er autentisk transformative når de bidrar til 

økt bevissthet om hva som er godt, riktig og viktig blant dem som ledes. Lederne er 
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autentiske når de hjelper de ansatte til å heve sine behov for selvaktualisering og 

måloppnåelse; når de oppmuntrer de ansatte til å utvikle sin moral; og ikke minst beveger de 

ansatte til å se forbi sine egne interesser og gjøre det som er til det beste for gruppa, for 

organisasjonen eller for samfunnet (Bass og Steidlmeier, 1999, s. 191).  

 

3.4.3 Ledelse i en skolesetting 
Det er ikke tvilsomt at en skoleleder står i mange krevende situasjoner. Etter mange reformer 

de siste tiårene og innføring av blant annet resultatenheter, er en skoleleders arbeidshverdag 

preget av økende intern og ekstern kompleksitet. Resultatenheter ble innført for at blant annet 

skolen skal være en mer autonom og dermed fleksibel og tilpasningsdyktig virksomhet. Dette 

er med på å kreve større grad av tydelig og effektiv ledelse på alle nivåene i skolen. 

Reformene påvirker også handlingsrommet til den enkelte leder – de innebærer større ansvar, 

myndighet og muligheter (Døving et. al., 2016, s. 52; Johannessen og Olsen, 2008, s. 14).  

 

En skoleleders jobb er sammensatt; han skal inspirere, sikre fremdrift for forandringene i 

skolen og være ansvarlig for kvalitetsutviklingen, være innovativ og strategisk, løse 

problemer, og ikke minst være personalleder, coach og mentor for de ansatte (Johannessen og 

Olsen, 2008, s. 14). Å oppnå andres tillit er grunnleggende for en skoleleders maktposisjon. I 

tillegg til å ha et formelt mandat som leder, må man som skoleleder bli godkjent, få 

oppslutning og tiltro fra dem man skal lede for å lykkes i utøvelse av ledelse (Møller, 2006, s. 

97). Ledere i skolen har altså mange ulike oppgaver og utfordringer å håndtere. Dette i tillegg 

til den komplekse oppgaven det er å lede lærerne, som beskrevet omkring profesjonsutøvere i 

kontekstualiseringen i kapittel 2.  

 

3.5 Forventninger til empirien 
Et av spørsmålene som ønskes besvart i denne oppgaven er hva ledere i skolen kan gjøre for å 

motivere lærere til å velge å gå på jobb når de skal i vippesituasjoner. Etter teorien fremlagt 

over er det nærliggende å forvente at ledere kan påvirke lærernes motivasjon til å gå på jobb 

selv om arbeidsevnen er svekket. Ved å ha en transformativ ledelsespraksis kan ledere i 

skolen motivere lærerne ved å skape en tydelig visjon og vise dem at de er viktige for 

elevene, kollegaene og for skolen som helhet. Ifølge teorien kan lederne bidra til at lærerne 

opplever mestring og kompetanseutvikling, tilknytning til og tilhørighet med elever og 

kollegaer, og en følelse av autonomi. Dette krever at lederen følger opp den individuelle 
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lærer for å kunne gi tilbakemelding på arbeidet, veiledning for utvikling og mestring, og også 

få innsikt i hvordan læreren føler tilknytningen til de andre og opplever verdisamsvar med 

skolen. En annen forventning er at skoleledere har så mange oppgaver som del av sin stilling 

at deres faktiske handlingsrom for å klare dette – sikre hver enkelt lærer 

behovstilfredsstillelse, individuell oppfølging og bidra med inspirerende motivasjon – ofte vil 

begrenses av mer administrative og spontane arbeidsoppgaver, og av nasjonale og 

kommunale føringer.  

 

Transformasjonsledelse ser ut til å være en god ledelsespraksis for å motivere og inspirere til 

å komme på jobb også de dagene lærerne står i vippesituasjoner. Det forventes at en tydelig 

visjon fra skoleledernes side, om hva de skal jobbe mot og hvilke verdier de har, vil være en 

kilde til godt samhold og tilfredshet med ledelsen og mer motivasjon blant lærerne. Det kan 

samtidig tenkes at også noen av lærerne opplever at dette kolliderer med hva de selv 

verdsetter og mener er riktig. Det forventes at følelsen av autonomi svekkes når de ikke 

opplever verdisamsvar og at disse lærerne i mindre grad vil føle kompetanse og tilhørighet til 

skolen og lærerfellesskapet de er en del av. En konsekvens kan være at skolelederen ikke 

oppnår legitim makt og mister lærerne som følge av dette. Dette kan igjen føre til mer ytre 

motiverte lærere og at det oppstår et miljø hvor de psykologiske behovene ikke blir 

tilfredsstilt, som kan resultere i dårlig helse og mer sykefravær. Det forventes at det derfor vil 

være viktig med god kommunikasjon mellom ledelse og lærere, og at lærerne opplever at 

lederen oppriktig bryr seg om dem og deres utvikling. Det ønskes videre i oppgaven svar på 

hva lærerne i barneboka opplever at vil motivere dem i en vippesituasjon.  

 

Det teoretiske rammeverket skaper en forventning om at en lærers motivasjon vil variere fra 

indre motivert hvor en aktivitet er interessant i seg selv, til at det er oppgaver i og sider ved 

lærerjobben som heller innebærer en grad av ytre motivasjon. Det antas at dette vil være ulikt 

for hver enkelt lærer utfra hvilke interesser de selv har, hvilke verdier de har og i hvilken 

grad de opplever å få tilfredsstilt de grunnleggende psykologiske behovene. Det skapes en 

forventning om at de lærerne som opplever større grad av internalisert og indre motivert 

atferd vil være bedre rustet for å takle og å holde ut i utfordrende klasser. At disse lærerne vil 

være bedre rustet for perioder med mer stress og i tilfeller der arbeidsevnen er redusert. Det 

forventes også at lærere som opplever å få tilfredsstilt disse behovene og som opplever mer 

internalisert og indre motivert atferd, vil føle en større personlig forpliktelse overfor elevene, 

kollegaene, lederen og overfor egne arbeidsoppgaver og resultater. Det forventes altså at 
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lærere som opplever flere sider ved jobben som indre motiverende og de som har mer 

internalisert atferd, i større grad vil velge å gå på jobb når de står i en vippesituasjon. 

 

Videre er det ønskelig å undersøke hva lederne i barneskolen mener at de jobber med disse 

motivasjonsaspektene. På bakgrunn av teorigjennomgangen skapes det en forventning om at 

skolelederen opplever at dette arbeidet er krevende. Deres handlingsrom for å arbeide med 

disse motivasjonsaspektene begrenses av blant annet tid, økonomi og andre ressurser. Det er 

nærliggende å tenke at mange ulike behov i lærerstaben og i elevmassen gjør det krevende for 

en skoleleder å følge opp og tilpasse arbeidshverdagen for den enkelte.  

 

Til sist er det en forventning at lærerne og lederne utfra deres ulike posisjoner i 

skoleorganisasjonen vil oppleve hverdagen noe ulikt. Dette ”gapet” vil i så fall være 

interessant å se nærmere på. 
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4 Metode 
 

4.1 Oppgavens utforming 
I arbeidet med denne oppgaven og innsamling av informasjon fra praksisfeltet har jeg møtt på 

metodiske utfordringer og veivalg. Valgene har jeg tatt etter grundige vurderinger av hva som 

vil være mest hensiktsmessig og hva som er praktisk gjennomførbart, mens noen valg har 

kommet som respons til praksisfeltet og som tilpasning til de jeg undersøker og deres 

timeplan.  

 

For å undersøke hva lederne i skolen kan gjøre for å motivere lærere når de står i en 

vippesituasjon, måtte jeg først undersøke hva som motiverer lærerne. Jeg ønsket derfor å 

kartlegge motivasjonen blant flest mulig lærere. Samtidig var jeg avhengig av å skape meg en 

mer dyptgående forståelse for hva ledernes arbeid består i. Jeg så det som hensiktsmessig å 

gjennomføre en innledende spørreundersøkelse blant lærerne og deretter gruppeintervjuer 

med lederne. I denne studien valgte jeg derfor et flermetodedesign, også kalt 

metodetriangulering, ved å kombinere data fra spørreundersøkelsen med data fra 

gruppeintervjuene. Dette på bakgrunn av en forståelse av at de to forskningsstrategiene kunne 

komplementere hverandre (Ringdal, 2013, s. 104, 110).   

 

4.2 Utvalg av og tilgang til respondenter og informanter1 
I rammen av denne oppgaven har jeg valgt å undersøke to skoler og foretatt et såkalt 

bekvemmelighetsutvalg. Jeg valgte to skoler som jeg allerede hadde tilgang til og 

kontaktpersoner ved, på bakgrunn av tidligere arbeid hos dem (Maxwell, 2013, s. 96-97).  

 

Utvalg av respondenter ble påvirket av praktiske hensyn, som for eksempel at lærere ved den 

minste avdelingen ved Skole A ikke var til stede på storteammøtet og dermed ikke fikk 

mulighet til å svare på spørreundersøkelsen. Ved valg av informanter var det to av 

avdelingslederne som så det som hensiktsmessig å intervjues sammen på bakgrunn av 

hvordan de hadde organisert det daglige arbeidet med sykefraværet. Ved den andre skolen ble 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Lærerne refereres til som nummererte respondenter, eks. respondent 1, og lederne refereres 

til som informanter, eks. informant 1.  
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det intervjustart med alle tre avdelingsledere og rektor sammen, og underveis i intervjuet 

minsket gruppen med to avdelingsledere. Informantutvalget ble noe tilfeldig på bakgrunn av 

en hektisk arbeidsdag i skoleledelsen med de varierte og plutselige oppgavene. Tabellen 

under viser informantfordelingen på de to skolene.  

 

 
Figur&2:&Oversikt&over&informanter&

Informantene holdes i undersøkelsen anonyme. Sitatene fra den enkelte informanten vil være 

gitt i henhold til det som fremkommer i oversikten over, slik at du som leser skal kunne skille 

mellom hvilken skole informantene tilhører. Oversikten har i tillegg vært nødvendig for å ha 

kontroll på hvilken informant som uttalte hva, slik at den enkelte informanten skulle få 

mulighet til å godkjenne sitatene som brukes i fremstillingen av funnene.  

 

4.3 Gjennomføring av innledende spørreundersøkelse 
Målet med spørreundersøkelsen var å foreta en grov kartlegging av hvilke faktorer som 

motiverte lærerne til å komme på jobb dersom de befant seg i en vippesituasjon. 

Undersøkelsens resultater ble deretter benyttet som et bakteppe til de kvalitative intervjuene 

med lederne ved skolene (Ringdal, 2013, s. 27).  

 

Undersøkelsen ble gjennomført med selvutfyllingsskjema i papirformat. Dette valgte jeg for 

at lærerne skulle kunne fylle ut spørreundersøkelsen der og da, og sikre høyest mulig 

svarprosent. Avdelingslederne gikk med på å sette av tid til utfylling av spørreskjemaene 

under teammøtene. Det ble riktignok en utfordring å følge opp og purre på svar ved Skole B. 

Teammøtene var lagt over flere dager og gjorde det praktisk vanskelig for meg å være til 

stede, levere ut og hente inn alle svarene (Ringdal, 2013, s. 197-198). Spørreundersøkelsen 
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ble gitt ut på teammøtene blant lærerne, og 41 av totalt 84 valgte å fylle ut spørreskjemaet. 

Ved Skole A viste det seg i etterkant at de syv lærerne ved det minste skolebygget ikke var 

tilstede og ikke fikk muligheten til å svare på spørreundersøkelsen. Dette gir en svarprosent 

på 56 prosent. 

 

Spørsmålene i spørreskjemaet var standardiserte, som betyr at alle lærerne fikk de samme 

spørsmålene stilt på samme måte (Ringdal, 2013, s. 190). Nesten alle spørsmålene var også 

lukkede med faste svaralternativer. Helt til slutt i spørreskjema måtte lærerne besvare to åpne 

refleksjonsspørsmål hvor de helt fritt formulerte svarene (Ringdal, 2013, s. 200). Jeg forsøkte 

å tilpasse formuleringene etter målgruppen, være varsom med fagbegreper og forsøkte å lage 

korte spørsmål. En vanlig fremgangsmåte er å bruke spørsmål eller et spørsmålsbatteri som 

har blitt brukt tidligere og vist seg å fungere (Ringdal, 2013, s. 204). Jeg utledet spørsmål fra 

de grunnleggende behovene i selvbestemmelsesteorien, nærmere bestemt hva Deci og Ryan 

legger i begrepene og hvordan disse behovene kan dekkes. Samtidig søkte jeg inspirasjon fra 

blant annet Dag Roness’ (2011) spørreundersøkelse omkring motivasjon, Bernstrøms og 

Kjekshus’ (2012) spørreundersøkelse om lederatferdens påvirkning på sykefravær og også 

Arbeidskraftsundersøkelsen (2013).  

 

I de lukkede spørsmålene skulle respondentene gi graderte vurderinger utfra fem 

svarkategorier på Likert-skalaen, i tillegg til ”vet ikke”. Dette valgte jeg med hensyn til å 

behandle og analysere dataene i etterkant, men også for å gjøre det lettere for respondentene 

raskt å sette seg inn i og forstå hvordan de skulle svare. Svarkategoriene inkluderte også en 

nøytral midtkategori ”verken eller”, for å sikre at svaralternativene var uttømmende. I 

svarene jeg fikk fra spørreundersøkelsen var det mange respondenter som ofte var ”helt enig” 

eller ”enig”. Dette kan i noen tilfeller sies å være et problem med forenklede svar. Mitt 

formål med spørreundersøkelsen var riktignok å foreta en grov kartlegging av lærernes 

motivasjon. I tillegg var det en viss spredning i respondentenes svar. Dette kan derfor ikke 

anses å være et problem i denne oppgaven (se krysstabeller) (Ringdal, 2013, s. 202-206; 

Tufte, 2011, s. 80). 

 

4.4 Gjennomføring av gruppeintervju 
Utgangspunktet for den andre delen av datainnsamlingen var å gjennomføre dybdeintervjuer 

eller samtaleintervjuer, på bakgrunn av funnene fra spørreundersøkelsen. Etter refleksjon 
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omkring samarbeidet blant lederne og et ønske fra to avdelingsledere, kom jeg imidlertid 

frem til at gruppeintervju ville være et hensiktsmessig metodevalg. Metoden var godt egnet 

for mitt ønske om å få innsikt i ledernes forståelse av arbeidshverdagen, hva de gjør i dag for 

å motivere lærere og hvilke muligheter de tenker at de har til dette arbeidet (Brandth, 1996, s. 

146; Ringdal, 2013, s. 247). Jeg utarbeidet en semistrukturert intervjuguide til 

gruppeintervjuene, hvor spørsmålene hadde tilsvarende teoretisk grunnlag som 

spørreundersøkelsen. Noen av funnene fra spørreundersøkelsen var spesielt interessante, og 

spørsmål basert på disse ble derfor viktig å få stilt i intervjuene.  

 

Det var to deltakere i hvert gruppeintervju. Tjora (2017, s. 124) anbefaler å ha seks til tolv 

deltakere i gruppeintervjuer, og nevner mini-fokusgrupper med tre til fire deltakere som en 

annen mulighet. Det første gruppeintervjuet ble planlagt med to deltakere, mens det i det 

andre gruppeintervjuet opprinnelig var fire deltakere hvor to måtte gå underveis, grunnet en 

plutselig oppstått situasjon, som for øvrig er et godt eksempel på ledernes hektiske 

arbeidshverdag med spontane utfordringer. I dette andre intervjuet var også rektor tilstede. 

Det kan ha ført til at noen av deltakerne begrenset seg i uttalelsene sine. Jeg observerte 

imidlertid ikke at de virket til å begrense uttalelsene sine, så langt jeg kan uttale meg om den 

normale dynamikken mellom avdelingslederne og rektor.  

 

Brandth (1996) påpeker at hensikten med gruppeintervju er å høre så mye som mulig av 

gruppedeltakernes erfaringer med temaet, og at metoden gir dem mulighet til å poengtere 

både det de er enige og uenige om. Ofte er det uenighet mellom deltakere som skaper svært 

gode diskusjoner (Brandth, 1996, s. 156). Ledergruppene på barneskolene jeg undersøkte er 

relativt små slik at det vil være nærliggende å tenke at tonen dem imellom er preget av 

relativt stor åpenhet og at de ikke lar de andres nærvær og deltakelse påvirke svarene deres. 

Jeg opplevde heller, slik som Brandth forteller, at der det var ulike syn på saken oppstod det 

meningsutveksling og diskusjon.  

 

Gruppeintervjuene opplevdes for meg som dynamiske, hvor lederne drev hverandre og 

diskusjonen videre fra de innlede spørsmålene jeg stilte. Ved noen tilfeller oppstod det også 

diskusjoner ut av blant annet uenigheter omkring deres arbeidspraksiser, deres verdier og 

holdninger overfor blant annet lærerne, og hvordan de mente arbeidet burde gjennomføres 

(Brandth, 1996, s. 155). Dette ga meg interessante data til analyse.  
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4.5 Bearbeiding av data 
4.5.1 Spørreundersøkelsen 
Svarene fra hvert enkelt spørreskjema ble manuelt ført inn i et Excel-skjema. Deretter skrev 

jeg en kodebok med definisjonene for verdiene og skrev inn variabelnavnene. Hvert 

spørreskjema fikk et nummer tilsvarende sin kolonne i datamatrisen. På denne måten hadde 

jeg mulighet til å dobbeltsjekke tastingen, og å skrive inn svarene på de åpne spørsmålene i 

en egen tabell i et eget tekstdokument med tilsvarende nummerering. Deretter lastet jeg 

datasettet inn i analyseprogrammet Stata (Ringdal, 2013, s. 260).  

 

For å unngå at ”vet ikke”-svar skulle påvirke mål på sentraltendens og spredning, omgjorde 

jeg dem til manglende informasjon eller ”missing”-verdier og holdt dem utenfor ved måling 

av sentraltendens (gjennomsnitt og median) og spredning (standardavvik). Det var få ”vet 

ikke”-svar, jeg regner det som uproblematisk med hensyn til frafall på enkeltspørsmål 

(Ringdal, 2013, s. 262).  

 

Jeg gjennomførte kun deskriptive analyser av datamaterialet. I første omgang i form av 

univariate fordelinger som sentraltendens og spredning. Dette gjorde jeg for å få en oversikt 

over datamaterialet (Ringdal, 2013, s. 282). Deretter lagde jeg tabeller over frekvens- og 

prosentfordelingene for hver variabel, som jeg i oppgaven har valgt å fremstille grafisk i 

sektordiagrammer. For å sikre at leser forstår betydningen av disse grafiske fremstillingene, 

der ett eller to svar gir store utslag, har jeg valgt å ha etiketter som viser antall respondenter 

fremfor prosentvis, som utgjør hver sektor i diagrammet (Ringdal, 2013, s. 282).  

 

Til slutt valgte jeg å sette variabler opp mot hverandre i bivariate krysstabeller. Dette er en 

nyttig fremstilling av sammenheng mellom svar når alle variabler i datasettet kun er på 

nominal- og ordinalnivå. Særlig var det variablene som hadde mer sprikende svar som var av 

interesse i disse tabellene. For eksempel ønsket jeg å se om ”utdanningsnivå” hadde noen 

sammenheng med om respondentene opplevde kontroll over egen arbeidssituasjon (Ringdal, 

2013, s. 324). Jeg vurderte det som lite hensiktsmessig å gjennomføre korrelasjons- og 

regresjonsanalyser på bare 41 respondenter.  
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4.5.2 Gruppeintervjuene 
Etter intervjuene transkriberte jeg lydopptakene. Under transkriberingsarbeidet forsøkte jeg 

så langt det lot seg gjøre å gjengi ordrett hva informantene sa, og noterte løpende inn 

merknadene jeg hadde gjort meg under intervjuet. Analysearbeidet startet allerede under 

intervjuene, fortsatte gjennom transkriberingsarbeidet og fortsatte ut i koding av 

transkripsjonene. I utgangspunktet lagde jeg koder på bakgrunn av de tre grunnleggende 

psykologiske behovene fra teorien, som ble gode koder for generelle funn i oppgaven. Noen 

flere koder ble lagt til på bakgrunn av mer spesielle empiriske funn underveis i kode- og 

analysearbeidet (Grønmo, 2004, s. 246). Kodingen gjennomførte jeg ved hjelp av 

analyseprogrammet nVivo.  

  

4.6 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet 
4.6.1 Reliabilitet  
Utvalget som deltok i spørreundersøkelsen var lite og det var lite påvirkning i 

utfyllingssituasjonen. Det er relativt sannsynlig at jeg ville fått de samme resultatene om jeg 

hadde gitt ut spørreskjemaet på nytt. Som beskrevet i bearbeidingen av dataene, tastet jeg alle 

svar fra spørreundersøkelsen manuelt inn i et Excel-skjema. Slik manuell registrering kan 

føre til tastefeil, men ettersom jeg har så få observasjoner er dette lite sannsynlig. Det lave 

antallet observasjoner gjorde også at jeg kunne dobbeltsjekke innrapporteringen underveis. 

Jeg anser derfor materialet fra spørreundersøkelsen som reliabelt (Ringdal, 2013, s. 96). 

 

Med hensyn til gruppeintervjuene har jeg under utarbeidelsen av presentasjonen av funnene 

og analysen, hatt den fullstendige transkripsjonen liggende ved siden av kodingen for å 

kontrollere at ingen vesentlige deler forsvant i det videre analysearbeidet. Fordelen med å ha 

bare to gruppeintervjuer har vært at de har vært så til stede i bevisstheten at jeg har husket 

også små detaljer fra intervjuene underveis i analysearbeidet. Dette har også lettet 

analysearbeidet da empirien kunne falle innunder flere ulike koder og oppleves som noe 

overveldende. Det er likevel naturlig å tenke seg at jeg ikke ville fått de samme svarene 

dersom jeg hadde gjennomført gruppeintervjuene på nytt. Et argument er at 

gruppeintervjuene ville ha satt i gang en tankeprosess hos informantene og meg som forsker, 

og et nytt gruppeintervju ville kunne bære preg av mer reflekterte svar. I tillegg er en slik 

metode preget av situasjonen, så hendelser i forkant av gruppeintervjuet kan ha ført til at 
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informantene svarte som de gjorde den spesifikke dagen. Dette gjør det vanskelig å 

gjennomføre studien på nytt og få samme resultater (Grønmo, 2004, s. 246-248). 

 

4.6.2 Validitet 
Studiens utforming 

Jeg opplevde at studiens utforming med metodetriangulering, bidro til høy indre validitet 

fordi jeg har besvart problemstillingen ved å undersøke både ledernes og lærernes 

synspunkter og har kunnet utnytte både de kvantitative og de kvalitative styrkene (Grønmo, s. 

240). Denne utformingen har vært med på å styrke konklusjonene jeg kom frem til (Ryen, 

2002, s. 201).  

 

Spørreundersøkelsen 

I utarbeidelsen av spørreundersøkelsen hentet jeg noen konkrete spørsmål og også inspirasjon 

til andre spørsmål fra allerede validerte spørrebatterier. Dette, i samsvar med at kategoriene 

var valgt på bakgrunn av teoriene, var med på å sikre relevante data fra spørreundersøkelsen 

(Hellevik, s. 182). Det at så mange av lærerne ved skolene har fått bidra med sine 

opplevelser, gjør det naturlig å tenke at lærere også andre steder opplever det liknende. Dette 

styrker den ytre validiteten, også kalt overførbarhet. Dette kommer jeg tilbake til under 

temaet generaliserbarhet.  

 

Gruppeintervjuene 

Alle tolkningene jeg kommer frem til er basert på informantenes uttalelser i lys av det 

teoretiske rammeverket. Gjennom analysen presenterer jeg rikelig med sitater fra 

informantene, for å underbygge resultatene og tolkningene jeg kommer frem til. Dette er med 

på å styrke den interne gyldigheten, eller validiteten, både i forhold til virkeligheten jeg 

undersøker på skolene og i forhold til problemstillingen jeg ønsker å besvare (Thagaard, 

2009, s. 201). Informantene har fått tilbud om å få tilsendt både transkripsjonene og sitatene 

som benyttes i teksten for sjekk. Her har informantene dermed fått mulighet til å validere 

mine funn. Dette, i tillegg til at gruppeintervju som metode er med på å bidra til at 

informantene validerer hverandres utsagn, er med på å styrke den interne validiteten 

ytterligere (Grønmo, s. 235).  

 

 



!28!

4.6.3 Generaliserbarhet 
Formålet med en casestudie ved barneskolene er å generere kunnskap om hva som er 

avgjørende for lærernes motivasjon ved de to skolene når de står i en såkalt vippesituasjon, 

og hvordan lederne i skolene kan motivere lærerne til å velge å gå på jobb fremfor å bli 

hjemme. Populasjonen i denne undersøkelsen er alle lederne og lærerne ved Skole A og 

Skole B. Generalisering i denne casestudien vil i hovedsak være fra de som har svart på 

spørreundersøkelsen og de som har deltatt i gruppeintervjuene. I og med at de som har deltatt 

har utgjort en så stor andel av skolens ledere og lærere, vil funnene være generaliserbare for 

hele populasjonen. Ved å undersøke Skole A og Skole B vil det avdekkes spesifikke 

egenskaper ved denne avgrensede populasjonen, og studien kan bidra med kunnskap og vekst 

for skolenes ledelse. Det vil også være nærliggende å tenke at jeg på bakgrunn av denne 

studien kan si noe om generelle (sosiale) mekanismer som kan tenkes å gjelde for liknende 

organisasjoner eller institusjoner. Skole A og Skole B utgjør med det eksempler på disse 

mekanismene (Gobo, 2004, s. 423; Thagaard, 2009, s. 210).  

 

Offentlige barneskoler i Norge er til en viss grad likt organisert; ledere og lærere er pålagt 

rammer fra nasjonalt og kommunalt nivå, og det er dermed nærliggende å tenke at også andre 

barneskoler vil finne studien interessant og relevant for sin organisasjon og i sitt arbeid. De 

grunnleggende psykologiske behovene for lærere vil ofte samsvare, selv om hver enkelt vil 

kunne erfare noen behov som sterkere eller mer motiverende til ulike tider og i ulike 

(livs)situasjoner.  

 

Ettersom spørreundersøkelsen ble distribuert til et ikke-tilfeldig utvalg kan man ikke enkelt 

foreta en statistisk generalisering (Ringdal, s. 213). Det har riktignok ikke vært formålet i 

dette tilfellet; spørreundersøkelsen skulle illustrere trender eller tendenser i populasjonen 

heller enn å avdekke faktiske verdier innenfor en feilmargin.  

 

4.7 Etikk 
I denne studien har innsamling av data skjedd ved direkte kontakt med informanter i form av 

gruppeintervju. Dette har ført til at jeg har måttet forholde meg til og forsøkt å ha 

informantene i tankene ved utformingen av teksten. I tillegg har det vært viktig å ta hensyn til 

relevante fagfelt, og at jeg får frem det som er av faglig interesse i denne studien. Studien har 

vært meldt inn til og gjennomført i tråd med NSDs retningslinjer for personvern. 
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Jeg har i oppgaven ikke oppgitt skolenes navn eller hvilke kommuner de tilhører, da det ville 

gjort det lett å finne ut hvem informantene er med tanke på hvor liten en ledergruppe på en 

barneskole egentlig er. Vi snakket i liten grad om sensitive temaer i gruppeintervjuene, og det 

var lite av personlige opplysninger som kom frem. Jeg har likevel vært nøye med å bevare 

deres anonymitet. Der jeg har vært i tvil om informantene kan gjenkjennes i sitatene, har jeg 

valgt å redigere teksten noe eller unngått direkte sitat for å bevare meningsinnholdet og 

informantenes anonymitet. Å bevare anonymiteten overfor de andre informantene og overfor 

lærerne som er ansatt ved skolene er krevende, men den ferdigstilte oppgaven inneholder i 

liten grad sensitive opplysninger og alle informantene har fått lese gjennom og godkjenne 

egne sitater før oppgaven ble ferdigstilt (Thagaard, 2009, s. 225-226).  

 

Alle som har deltatt i studien har fått utdelt et informasjonsskriv etter mal fra NSD, og alle 

har deltatt med informert samtykke. Dette garanterer ikke at noen av deltakerne likevel kan 

oppleve at studien har tatt en annen retning eller fremstilles på en fremmed måte utfra deres 

forventninger. Det er vanskelig å forestille seg at konsekvensene av studien vil utsette 

deltakerne for risiko. Et mål gjennom hele analysearbeidet har vært å vise tydelig hva som er 

funn fra informantene og respondentene, og hva som er mine tolkninger av funnene i lys av 

teorien. Jeg har også forsøkt å få til et nyansert bilde av funnene slik at ikke informantene 

føler seg utlevert og angrepet, ei heller at lesere opplever at jeg forsøker å forsvare eller stille 

deltakerne i et unaturlig fordelaktig lys (Thagaard, 2009, s. 228-230).  
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5 Analyse 
 

5.1 Fremgangsmåte 
Innledningsvis i dette kapittelet vil først lærernes opplevelse av hvilke faktorer som motiverer 

i en vippesituasjon presenteres. Deretter gås det dypere inn på hvor godt de opplever å få 

oppfylt sider ved de grunnleggende psykologiske behovene. Videre kommer deres tanker om 

hva lederne kan gjøre for å legge til rette for at de skal velge å gå på jobb i en slik situasjon. 

Det vil vises hvordan lederne ved de to skolene sier at de arbeider for å forebygge fravær, 

tilrettelegger for nærvær og hvilke muligheter de sier de opplever at faktisk eksisterer for 

slikt arbeid. Etter fremstillingen av lærernes og ledernes opplevelse, vil samsvar og gap 

mellom disse trekkes frem. I denne gjennomgangen kommer det frem områder som vil skape 

grunnlag for drøftingen i neste kapittel. For at leseren skal få bygge en dypere og bedre 

forståelse av funnene som fremkommer, vil det bli brukt rikelig med grafiske- og tallmessige 

fremstillinger og sitater i sin riktige kontekst. 

 

Svarene fra spørreundersøkelsen viser at lærerne virker generelt motiverte og de aller fleste 

sier seg som regel ”helt enig” eller ”enig” i påstandene. Det er likevel noen spørsmål hvor 

svarene skiller seg fra de generelt positive svarene, og hvor svarene er mer sprikende. I de to 

siste spørsmålene i spørreundersøkelsen blir lærerne bedt om å reflektere over hvilke faktorer 

de opplever som mest avgjørende for at de skal velge å gå på jobb, og hva de mener lederne 

deres kan gjøre for å legge til rette for at de skal velge å komme på jobb. De aller fleste 

lærerne skriver utfyllende svar.  

 

5.2 Lærernes opplevelse  
5.2.1 Avgjørende faktorer for lærerne 
For å forstå hva ledere kan gjøre for å motivere lærere til å gå på jobb, må det undersøkes hva 

som motiverer lærerne, ifølge dem selv, i arbeidshverdagen og når de står i en vippesituasjon. 

Det nest siste spørsmålet i spørreundersøkelsen var åpent og gikk direkte på hvordan lærerne 

opplever det i en eventuell vippesituasjon. Spørsmålene i spørreundersøkelsen ligger i sin 

helhet i Vedlegg 4.  
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Spørsmål 21: Hva vil du si er avgjørende faktor når du bestemmer deg for å dra på 

jobb i stedet for å bli hjemme? 

Med lærernes egne ord fremkommer det faktorer som kan ses i sammenheng med både indre 

og ytre motivasjon. Disse samsvarer også med ulike nærværs- og fraværsfaktorer. 

Merarbeid, pliktfølelse, engasjement rundt elevene, forhold til kollegaer og 
leder, arbeidsoppgavene, samvittighet, føle seg uunnværlig, unødig stress, 
elevene blir stående med et dårligere alternativ, barna og deres utvikling, 
oppfølging av elever, iver etter å utvikle meg selv og barna, trivsel, 
forutsigbart, mindre belastning, frisk nok – ikke smittefare, ansvar, 
”vikarsituasjonen er prekær”, motivasjon, utfordringer og utvikling, 
klaging fra vikarer, løfter for dagen, forventninger. 

!
Lærernes svar ser ut til å samsvare med kontinuumet presentert i teorikapittelet (s. 17), og 

strekker seg fra sterkt ytre til indre motivert atferd. Et flertall av respondentene skriver om et 

merarbeid som oppstår både for seg selv, for kollegaer og for avdelingsleder idet de velger å 

bli hjemme. De skriver at det er merarbeid i forhold til å lage et undervisningsopplegg for en 

eventuell vikar, merarbeid for kollegaene som ofte må endre sin arbeidsdag for å dekke 

behovet som oppstår som følge av fraværet, merarbeid for avdelingslederen som må hente 

inn en vikar og også kommunisere arbeidsoppgavene til vikaren, og til sist merarbeid for seg 

selv når de er tilbake igjen på jobb. Seks respondenter skriver at de vet det er en vanskelig 

vikarsituasjon og at å få tak i kompetente vikarer er utfordrende, og på bakgrunn av dette ikke 

ønsker å tillegge denne byrden for sin avdelingsleder.  

 

Merarbeidet som følger av et fravær kan se ut til å oppleves som et ytre krav for noen av 

lærerne, og i noen tilfeller som straff. For noen av lærerne kan det virke til å være knyttet 

skam eller angst til det å være hjemme fra jobb, mens for andre kan det virke som at å velge 

jobb fremfor å bli hjemme gir en følelse av selvtillit eller følelse av verdi. Dersom dette er 

tilfelle vil disse lærerne være ytre regulert eller regulert gjennom introjeksjon. De vil mest 

sannsynlig føle seg ganske kontrollert og motivasjonen for å komme på jobb vil være relativt 

skjør og ustabil (s. 16).  

Du må ha et opplegg som vikaren greier, det vil si, ofte må du tilrettelegge 
timen du hadde tenkt å gjennomføre selv. Du må også ta igjen det som har 
blitt utelatt med vikar. (Respondent16)  

!
Seks av respondentene skriver spesifikt at de kjenner på et ansvar og én skriver også om en 

pliktfølelse. Særlig refererer disse respondentene til et ansvar overfor barna med hensyn til at 
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de skal ha en forutsigbar skolehverdag med kontinuiteten som følger av å ha sin faste lærer 

og å kunne gjennomføre undervisningen som planlagt. Det ser ut til å være en form for ytre 

regulert atferd, men lærerne virker til en viss grad å ha integrert pliktfølelsen og 

ansvarsfølelsen overfor barna, som en del av seg selv. Det er vanskelig å si noe om hvor 

fullstendig reguleringene er integrert for hver av lærerne, men det er naturlig å tenke at 

graden av opplevd autonomi vil variere.  

 

Til tross for et fokus på mer ytre påvirkninger i en vippesituasjon, fremhever også 

respondentene mer positive nærværsfaktorer. Disse kan virke til å stamme fra mer indre 

reguleringer og viktige betingelser for indre motivasjon. Arbeidsdagen blir av et par 

respondenter beskrevet som spennende og variert med muligheter for utvikling av både seg 

selv og elevene. Arbeidsoppgaver og jobben i seg selv, de gode relasjonene til elever, 

kollegaer og avdelingsleder blir trukket frem som motiverende faktorer. De fleste lærerne 

skriver at de opplever at det er hyggelig å dra på jobb og velger derfor å dra fremfor å bli 

hjemme.  

 

5.2.2 Lærernes opplevelse av kompetanse 
Utfra lærernes vurderinger av hvordan de opplever å få dekket behovet for kompetanse, viser 

Figur 3 at flertallet av lærerne svarte seg enige eller helt enige i at de opplever mestring i 

arbeidshverdagen. Kun to respondenter svarte ”verken eller”.  

 

Utfra svarene på hvordan lærerne opplever å bli faglig utfordret i arbeidet sitt, var flertallet 

 Det var riktignok hele fire respondenter som stilte seg også her i stor grad enig påstanden.

nøytrale til påstanden og svarte ”verken eller”. Svarene var litt mer sprikende på spørsmål om 

Figur 3: Opplevelse av mestring Figur 4: Opplever faglig utfordring Figur 5: Får utvikle kompetansen 
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de opplevde å få utvikle kompetansen i arbeidet sitt. Hele seks respondenter svarte ”verken 

eller” og to sa seg uenige i påstanden.  

 

Lærerne ble spurt om de har blitt tilbudt etterutdanning eller kompetansebygging ved skolen 

de er ansatt. To respondenter svarer ”nei” og tre svarer ”vet ikke”. Både en responderende 

lærer og en av informantene peker på at tilbud om etterutdanning ikke gjelder for de som ikke 

er fast ansatt eller de som går i årsvikariater. Videre kom det frem i svarene fra 

spørreundersøkelsen at bare 25 prosent (10 av 39) svarte at de hadde gjennomført 

etterutdanning/ kompetansebygging ved deres nåværende skole. De 25 prosentene svarte 

imidlertid at de opplevde at denne etterutdanningen eller kompetansebyggingen hadde hatt 

positiv virkning på motivasjonen deres.  

 

 
Tabell 1: Krysstabell for ”faglig utfordrende” og ”utvikle kompetanse” 
 

I Tabell 1 blir variablene ”opplever faglig utfordring” og ”får utvikle kompetansen min” satt 

opp mot hverandre, og hele 32 respondenter sier seg ”enig” eller ”helt enig” i begge 

påstandene. Respondentene ser likevel ut til å være mindre enige i at de opplever å få utviklet 

kompetansen i arbeidet sitt, enn de opplever å bli faglig utfordret.  

      

Respondentene ble spurt om de opplever å ha tilgang til 

nødvendige ressurser for å kunne forberede og gjennomføre 

et optimalt undervisningsopplegg. Dette spørsmålet ga mest 

sprikende svar og større uenighet. Også ledergruppene svarer 

at de opplever å ha begrenset med ressurser og sier de gjerne 

skulle hatt mer ressurser generelt.  

  

 

 

 

Figur 4: Nødvendige ressurser 
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5.2.3  Lærernes opplevelse av autonomi 
I svarene fra spørreundersøkelsen svarer lærerne at de opplever tillit fra kollegaer og ledelse.  

De svarer også at de har frihet til selv å velge undervisningsmetoder og –strategier. Lærerne 

svarer seg enige i at de opplever at ledelsen støtter dem i deres faglige vurderinger. Det er 

imidlertid én lærer som sier seg uenig denne påstanden. 

 

 

Når det gjelder lærernes opplevelse av å ha ”tilstrekkelig kontroll over egen arbeidssituasjon” 

er svarene mer sprikende. De fire respondentene som svarte ”helt uenig” eller ”uenig” har 

vært ansatt ved skolen fra seks år og lenger. Seks respondenter svarte ”verken eller”, mens 

hele 30 respondenter var ”enig” eller ”helt enig”. Likevel var det bare ti av lærerne som var 

helt enige i at de hadde tilstrekkelig kontroll. 

 

I Tabell 2 settes variabelen ”utdanning” opp mot variabelen ”opplevelse av kontroll over 

egen arbeidssituasjon”. Flertallet av allmenn-/grunnskolelærere svarer at de opplever kontroll 

over egen arbeidssituasjon. Det er imidlertid én allmenn-/grunnskolelærer som sier seg helt 

uenig. Det kan se ut til at representanter for de med lektorutdannelse, bachelor med praktisk 

pedagogisk utdanning (PPU) og master med PPU sier seg uenig i påstanden om kontroll. 

Liknende funn kommer frem i gruppeintervjuene. Tabellen viser likevel ingen sterk 

sammenheng mellom utdanning og opplevelsen av kontroll. 

Figur 7: Tillit fra ledelse og kollegaer Figur 8: Frihet Figur 9: Kontroll over arbeidssituasjon 
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Tabell 2: Krysstabell for ”utdanning” og ”kontroll” 
 

Utfra kjennskapen til alle reformer og utviklingen av læreryrket og organiseringen av skolen, 

kan lærerne oppleve å ha mistet noe av kontrollen over egen arbeidssituasjon. I krysstabellen 

nedenfor er variablene ”ansiennitet” og ”kontroll” satt opp mot hverandre. Tallene er ikke 

entydige, men det kan se ut til at flere av de som sier seg uenig eller opplever lavere grad av 

kontroll over egen arbeidssituasjon, har vært ansatt ved skolen fem år eller lenger. 

 

 
Tabell 3: Krysstabell for ”ansiennitet” og ”kontroll” 
 

Når lærerne blir spurt om de opplever at skolens og deres 

egne verdier samsvarer, spriker svarene noe. Én 

respondent var uenig i påstanden og bare syv sa seg helt 

enig. På en respondents spørreskjema var det også skrevet 

ved siden av svaralternativene, at dette med verdisamsvar 

har vært i endring.  

 

Ved å sette lærernes ansiennitet opp mot deres opplevelse av verdisamsvar i Tabell 4, ser det 

ikke ut til at det er noen klar sammenheng mellom opplevelsen av verdisamsvar med skolen 

og deres ansiennitet. Altså ser lærernes verdisamsvar med skolen ut til å variere på bakgrunn 

av andre faktorer. Dette kommer imidlertid opp igjen i gruppeintervjuene med lederne.  

Figur 10: Verdisamsvar med skolen 
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Tabell 4: Krysstabell for ”ansiennitet” og ”verdisamsvar” 

 
Tabell 5: Krysstabell for ”kontroll” og ”verdisamsvar” 
 

Ved å sette lærernes opplevelse av ”kontroll i egen arbeidssituasjon” opp mot ”opplevelse av 

verdisamsvar med skolen”, ser det heller ikke ut til at det er store variasjoner i svarene. I 

krysstabellen kommer det frem at tre respondenter sa seg enig i verdisamsvar med skolen, 

men sa seg uenig i opplevelse av kontroll. Begge faktorene er viktige for samlet 

autonomifølelse.  

 

Også når lærerne blir spurt om de opplever at ledelsen tar 

med deres ønsker og tilbakemeldinger i beslutninger, spriker 

svarene litt mer enn hovedtrekkene i spørreundersøkelsen. 

Bare syv respondenter sier seg ”helt enig” påstanden, likevel 

sa over halvparten av respondentene seg ”enig” i påstanden. 

Denne variabelen vil også omtales som medbestemmelse. 

 

 

I Tabell 6 settes respondentenes ansiennitet og deres opplevelse av inkludering i ledernes 

beslutninger mot hverandre. Det ser ut til at opplevelse av medbestemmelse ikke er avhengig 

av hvor lenge respondentene har vært ansatt.  

 

Figur 11: Medbestemmelse 
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Tabell 6: Krysstabell for ”ansiennitet og ”medbestemmelse” 
 

I Tabell 7 med lærernes opplevelse av verdisamsvar og opplevelse av medbestemmelse ser 

det ut til at noen av de som svarer ”positivt” på verdisamsvar (enig-siden av skalaen) svarer 

noe mer negativt på opplevelse av medbestemmelse. Begge variablene er viktige for om 

lærerne får tilfredsstilt autonomibehovet. 

 

 
Tabell 7: Krysstabell for ”verdisamsvar” og ”medbestemmelse” 
!
!
5.2.4 Lærernes opplevelse av tilhørighet 
 

 

Utfra svarene er det tydelig at lærerne opplever støtte hos hverandre. I det åpne spørsmålet 

helt til sist, nevner hele 15 av de 41 respondentene ”kollegaer” spesifikt som en viktig faktor 

for at de velger å gå på jobb i stedet for å bli hjemme. Dette kan sees i sammenheng med 

både sterk tilhørighet og positive nærværsfaktorer. Alle lærerne er derimot ikke like enige i at 

Figur 12: Ledelsen interesserer seg Figur 13: Støtte fra kollegaer Figur 14: Rom for faglig utveksling 
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det er rom for faglig utveksling og diskusjoner omkring krevende problemstillinger, på 

skolen.  

 

På vurderingen av påstanden om lærerne opplever at ledelsen interesserer seg for dem og 

deres utvikling sier bare fem respondenter seg ”helt enig”, over halvparten (22 respondenter) 

sier seg likevel ”enig”. Det kan se ut som, i krysstabellen under, at lærerne helt klart opplever 

støtte fra hverandre, men at de ikke i like stor grad opplever at ledelsen interesserer seg i dem 

og deres utvikling. Dette er ikke to like begreper eller forhold respondentene har blitt bedt om 

å ta stilling til. Det kan likevel knyttes til tilhørighet og hvem lærerne opplever som 

signifikante andre, og dermed kan tenkes å gjennomføre ytre motiverte handlinger for.  

 

 
Tabell 8: Krysstabell for ”støtte” og ”ledelsen interesserer seg” 
 

Til sist, før de åpne spørsmålene, skulle respondentene svare på hvor ofte de har kontakt med 

følgende aktører: kollegaer, nærmeste leder – altså avdelingsleder, og til sist rektor. Alle 41 

respondenter svarer at de har daglig kontakt med sine kollegaer. 25 respondenter sier de har 

daglig kontakt med avdelingsleder, mens de resterende 16 svarer at kontakten er ukentlig. 

Når det kommer til rektor svarer bare to respondenter at de har daglig kontakt med rektor, 23 

svarer at de har ukentlig kontakt, elleve svarer månedlig, og fem respondenter har sjeldnere 

kontakt med rektor.  

 

5.2.5 Hva mener lærerne lederne kan gjøre for å legge til rette? 
For å kunne svare på hvordan lederne kan motivere lærerne til å komme på jobb, vil også 

lærernes synspunkter på dette inkluderes. Siste spørsmål i spørreundersøkelsen dreide seg 

derfor konkret om dette. 

 

Spørsmål 22: I forhold til dette, hva kunne ledelsen gjort for å legge til rette for at du 

velger å komme på jobb? 

 



! 39!

12 av de 41 responderende valgte å svare blankt på dette spørsmålet. Åtte av respondentene 

svarte at de mente det er lite eller ingenting ledelsen kan gjøre for å legge til rette for at de 

velger å komme på jobb. To respondenter legger til, og bekrefter synet på sykefravær som en 

handling som påvirkes av motivasjon og evne, at valget baserer seg på egen motivasjon og 

”en vurdering man gjør selv”.  

Jeg går alltid på jobb dersom jeg kan. Når jeg ikke går så er det fordi jeg 
er syk eventuelt andre årsaker jeg ikke rår over. (Respondent 13) 

Lite. Dette går på egen motivasjon. Jeg tar jobben på alvor. Jeg trives på 
jobb med elever og kollegaer. Tilhørighet er viktig. (Respondent 9) 

 
Tre respondenter vet ikke helt hva ledelsen kan gjøre i slike situasjoner. Fem andre sier at 

ledelsen allerede legger godt til rette ved for eksempel å ha en åpen dør, er positive og 

støttende bidragsytere, tillater at man tar det litt med ro, er åpne for henvendelser om 

spørsmål eller om en lærer opplever noe som utfordrende.  

 

Elleve av respondentene kommer likevel med noen ønsker eller forslag til hva ledelsen kunne 

gjort for bedre å legge til rette de dagene lærerne står i slike vippesituasjoner. Forslagene 

strekker seg fra konkrete tiltak til mer medmenneskelige endringer. Blant annet er det en 

gjenganger å få dra hjem etter endt undervisning og på den måten slippe møter, fellestid og 

andre aktiviteter utenom undervisningen. Andre ønsker å slippe inspeksjon, hjelp med 

praktisk tilrettelegging ved for eksempel skade, eller å få inn en ekstra assistent eller en form 

for støtte så lærer slipper å stå alene i klasserommet. Et par respondenter skriver at de skulle 

ønske at avdelingslederne kunne svare mindre stresset når lærerne ringer inn syke og at de 

ikke skulle mase om vikaropplegg. Én lærer ønsker forståelse for at man yter ujevnt i løpet av 

et yrkesliv, en annen skriver at ledelsen bør lytte til ønsker de kommer med i forhold til trinn 

og kollegaer. Til slutt svarer også en respondent at ledelsen bør bry seg og være tilstede, og 

poengterer at tydelighet og raushet er viktig.   

 

Lærerne virker til å få tilfredsstilt de grunnleggende psykologiske behovene i vesentlig grad, 

men noen respondenter savner likevel blant annet i noen grad å få utvikle egen kompetanse, 

oppfølging fra lederne, medbestemmelse og kontroll over egen arbeidssituasjon. Heretter vil 

funn fra gruppeintervjuene med lederne presenteres. Også disse analyseres i hovedtrekk 

innenfor de tre grunnleggende behovene fra selvbestemmelsesteorien.  
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5.3 Ledernes opplevelser 
5.3.1 Ledernes perspektiv på kompetanse 
På spørsmål om de driver med kompetanseutvikling og kompetansebygging, og i så tilfelle 

hvordan, svarte informantene ved begge skolene at de har ukentlig noe de kaller for 

utviklingstid utfra skolens behov, men også utfra både kommunale og nasjonale føringer.  

For det første så har vi på kommunal basis kompetansesenteret, 
Læringsløp [X] tidligere Utviklingsbasen for [skolene i kommunen], som er 
et systematisk kompetansehevingstiltak som er et kjempegodt tilbud, 
innenfor både fag og andre områder, som både pedagogiske medarbeidere 
og lærere får tilbud om. Det har vært gjennom flere år, og det er noe som 
mange kommuner ikke har. (Informant 2) 

 Vi har en overordna plan, en skoleplan, om hvilke områder vi fokuserer 
på. Også er det tildelt tider på det igjen, på alle skoleutviklingstidene. 
(Informant 5) 

 

De nasjonale og kommunale rammene legger, ifølge informantene, føringer for hvilke kurs 

skolelederne velger å sende lærerne på, og hvilke lærere og fag som skal prioriteres i forhold 

til videreutdanning. Videreutdanning blir fortalt å være en nasjonal satsing og en informant 

forklarer at de som ikke har 30 studiepoeng i norsk, engelsk og matte, skal ha det innen en 

viss tid. Det kommer frem at de, innenfor de nasjonale og kommunale rammene, utarbeider et 

såkalt årshjul eller en skoleplan hvor de planlegger temaer og satsingsområder for 

utviklingsarbeidet ved skolen. For utviklingstidene sier en informant at de har noen få 

satsningsområder som de forsøker å holde fast på over perioder. Av slike satsningsområder 

nevnes for eksempel vurdering for læring, læringsmiljøarbeid og IKT.  

Det er også ut i fra hvor vi står hen som skole når det gjelder resultater på 
nasjonale prøver. Hvis vi ser at vi har få lærere som har god kompetanse i 
norsk, så prøver vi kanskje å prioritere det. Men vi er styrt av statlige 
prioriteringer, eller krav, og da har norsk vært et prioritert område, og 
kommer vel fortsatt til å være det. Så kommer matematikk som nummer to. 
(Informant 1) 

!
Skolelederne er alle enige i at utviklingstiden, det arbeidet de gjør der og de 

satsingsområdene som er spesifikke for deres skole og lærere, er veldig viktig. De opplever at 

arbeidet bærer frukter ved at det er en utvikling av det pedagogiske arbeidet deres og at de 

kan se endringer i praksisen deres. De innrømmer likevel at det kan oppleves som om lærerne 

ikke alltid forstår viktigheten eller relevansen av dette arbeidet. De forklarer det med at det 
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kanskje er litt mer typisk for lærere å være fokuserte på det som foregår i klassen der og da 

eller det de selv skal planlegge for og jobbe mot i sin klasse. En av informantene 

kommenterte at dersom lærerne hadde fått liknende spørsmål om videreutdanning og 

kompetansebygging, ville de mest sannsynlig kun tenke etterutdanning eller videreutdanning 

og ikke kople det til utviklingstiden og det arbeidet som legges opp der.  

Så for mange kan nok tema på utviklingstid virke litt fjernt fra det de driver 
med der og da. Så det er en litt vanskelig balansegang, for skal man få til 
en endring tar det tid. Da kan det jo ta litt tid før de skjønner hva og hvor 
man skal hen. (Informant 4) 

At vi i veldig liten grad i forhold til andre yrkesgrupper, ikke har så mye 
eget privat fokus på å utvikle egen praksis. Samtidig som vi også vet at for 
at skolen skal endre seg, så holder det ikke å sende en eller tre på kurs, da 
må alle ha jobba med det samme over tid. (Informant 5) 

!
Oppfølging og tilbakemeldinger 

Når lederne blir spurt om hvordan de får fulgt opp og gitt tilbakemeldinger til lærerne, 

kommer faktoren ”tid” raskt på banen. I den ene ledergruppa er de klare på at nettopp dette 

med mer systematisk oppfølging av den enkelte lærer og klasse, er et område de opplever 

ikke å strekke til på. De sier at der har de et stort potensiale.  

Jeg tenker at der vil det nok oppfattes som en knapphet hele tida. Det føler 
jeg hvert fall for min egen del som har ti klasser og lærerne i ti klasser. For 
det første så er det et stort ønske i medarbeidersamtaler å bli sett mer av 
oss [...] De ønsker å bli mer sett i sin egen undervisningssituasjon og at vi 
skal se mer hva de jobber med og følge opp den enkelte litt mer. Det tror 
jeg nok det er, og jeg synes det er veldig positivt at det er et ønske om det, 
og der kjenner jeg at jeg ikke strekker til. (Informant 2) 

!
Blant de avdelingslederne som blir spurt om akkurat dette med oppfølging og tilbakemelding 

(fire stykker) var det kun én av dem som hadde kommet i gang med såkalt skolevandring. 

Dette uttrykte de andre et ønske om å komme i gang med så snart som mulig. Skolevandring 

er som informanten forklarer, at avdelingsleder planlegger med lærer å komme på besøk en 

skoletime. Noen ganger har avdelingsleder gitt læreren et oppdrag for timen, et tema eller 

liknende som legges opp for økten. Så kommer avdelingslederen på besøk fra timen starter til 

den slutter, og har møte med lærer etter endt undervisning hvor de har en refleksjon rundt det 

som skjedde i timen. Dette gjennomfører den aktuelle avdelingslederen én gang i året og 

poengterer at det krever såpass med tid at ”Det gjør jeg én gang i året da, rekker ikke mer” 

(Informant 6).  
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Men der er det også sånn at vi får tips ifra lærerne på hva de ønsker at vi 
skal se på og kunne vurdere og samtale om etterpå med dem, det blir ad 
hoc mye [..] Men hvis jeg skal klare å få det til, må vi rett og slett gå 
høylytt ut og si at ”la oss si på torsdagene mellom da og da er vi ikke 
tilgjengelige, for da er vi på klassevandring [skolevandring]. (Informant 1) 

 

Når informantene blir spurt om de merker noen effekt av arbeidet de legger ned i 

utviklingstiden i form av økt motivasjon hos lærerne, kommer det frem at dette ikke er noe de 

måler spesifikt. En informant sier likevel at lærerne blir motiverte av å utvikle seg, og 

informanten opplever at å gi lærerne konkrete oppgaver for utviklingsarbeidet og en viss tid 

for å arbeide med dette, virker til å være mest virkningsfullt. Som en av de andre 

informantene påpeker så vil det være viktig å gi lærerne noen ”lekser”, da med tanke på at 

”hverdagen tar oss”.  

Ja, altså min erfaring er jo at når vi jobber med sånne utviklingsområder, 
så er det viktig å legge det opp sånn at de får konkrete, praktiske oppgaver 
de skal jobbe med, med klassene sine, elevene sine og på teamet. [..] At de 
da får en oppgave en tirsdag, hvor vi snakker, informerer rundt den 
oppgaven, også skal de ut og planlegge og gjennomføre noe med elevene 
slik at de skal rapportere tilbake når det har gått en måned eller to 
måneder, når de har jobbet med dette her da. Sånn at det går på helt 
konkrete oppgaver, som vi styrer litt da. (Informant 6)  

!
I tillegg har begge skolene medarbeidersamtaler, også kalt utviklingssamtaler, hvert fall én 

gang i året. Målet er å gjennomføre slike samtaler to ganger i året. De påpeker at det er for 

lenge å vente et helt år på å vurdere utviklingen og måloppnåelse på det målet man har satt. 

For noen, sier dem, blir det imidlertid flere samtaler på bakgrunn av spesielle eller større 

behov hos enkelte lærere.  

 

Manglende og varierende kompetanse 

Informantene peker på at det er en økende utfordring at lærerne nå i større grad mangler den 

formelle lærerutdanningen og at dette skaper et stort behov for mer veiledning fra 

avdelingslederne. Dette sier de ofte krever mye tid og er et krevende arbeid.  

 De har fag fra universitetet også har de ikke PPU [praktisk pedagogisk 
utdanning], eller så har de kanskje PPU og universitetsutdanning, også 
passer de ikke i oppgavene de skal ha i første til fjerde for eksempel. Og 
dette synes jeg har tiltatt, særlig de siste åra. Så, mye tid går på å følge opp 
og veilede den type lærere da, den type ansatt. (Informant 6) 

!
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Informant 5 poengterer at det er både gode sider og mer krevende sider ved både de som har 

valgt å gå den tradisjonelle lærerutdanningen og de som har valgt en annen vei inn i 

læreryrket. Den sistnevnte gruppen opplever informantene som i mange tilfeller mer ydmyke 

overfor eget behov for veiledning i forhold til blant annet klasseledelse. Dette tenker de 

kanskje kan komme av at for lærere som har gått det tradisjonelle lærerutdanningsløpet, 

opplever det som et større nederlag og en større knekk i stoltheten. Samtidig fremhever de at 

det kanskje ligger en annen motivasjon og noen iboende egenskaper til grunn for valget å gå 

lærerstudiet.  

!
På spørsmål om det kan være lærere i staben deres som ikke mestrer eller har kontroll over 

eget arbeid, kunne de informere om at det eksisterer noen få tilfeller av dette og at de har 

opplevd slike tilfeller tidligere i år. De foreslår ingen enkle løsninger på slike utfordringer 

men peker på veiledning av de lærerne det gjelder, blant annet innenfor klassemiljø, og også 

å stille spørsmål som ”hva skal til for at du får den kontrollen?” eller ”hva trenger du for å få 

det til?”. I noen tilfeller har det endt med at de har foreslått for den aktuelle læreren å prøve 

seg som faglærer og å gå ned i stilling. I ytterste konsekvens har de til slutt foreslått å prøve 

et annet yrket for en periode eller for godt. De understreker at disse konfrontasjonene er mer 

krevende når det er snakk om manglende personlige egenskaper, enn ved faglige 

utfordringer. 

Det er jo veldig mye ekstra med kontaktlæreransvaret, det er det altså. Så 
må vi vurdere mulighetene for at du kanskje blir fratatt det ansvaret. Og de 
fleste da, eller det er ikke mange som har vært i en sånn situasjon, men det 
er noen, så er det rett og slett en byrde som løftes av skuldrene. (Informant 
1) 

!
Flere informanter understreker at dette sjeldent er en løsning lærerne kommer med på eget 

initiativ og som regel ikke noe de ønsker å gjennomføre, da det å være kontaktlærer også 

betyr betydelig mer i lønn. En slik situasjon er et eksempel på at en del lærere kanskje forblir 

kontaktlærere for lenge på grunn av ytre motiverte faktorer, som høyere lønn.  

 
5.3.2 Ledernes perspektiv på autonomi 
I intervjuene kommer det frem at lærernes autonomi til en viss grad avhenger av ledernes 

bestemmelser, men også nasjonale og kommunale føringer, og en utvikling av grunnskolen er 

med på å sette rammer.  



!44!

Lederne i dag er mye mer med på det du gjør, enn tidligere. Du var veldig 
alene med det å undervise og i forhold til kontakten med foreldrene og 
elever. Det var flere år, tror jeg, at rektor ikke visste hvem elevene mine 
var, knapt nok viste seg inne på et team-rom. Så det har forandra seg 
veldig, og det tror jeg hjelper veldig mye. (Informant 1) 

 
På spørsmål om hva de tenker om at lærerne har svart mer sprikende innen temaet autonomi 

og at noen rett og slett sier seg uenig med at de opplever kontroll over egen arbeidssituasjon, 

svarer informantene ganske enstemmig. Slik som i sitatet overfor, svarer informantene at 

læreryrket har endret seg på dette området. De forklarer hvordan det tidligere var ”den 

autonome lærer”; du som lærer fikk en klasse eller fagene du skulle undervise i og la opp 

undervisning på egenhånd utfra læreplanen og hva du selv mente var best. Mens i dag er det 

mange lærere inne i klassene, og 

det meste [gjøres] i samarbeid med andre. Timene må planlegges sammen. 
Man må være omforent om hva man skal gjøre på trinnet. Du tar alltid litt 
større avgjørelser sammen med leder. Leder er tett på i forhold til mange 
forskjellige ting. Du er ikke lenger aleine. Du kan ikke lenger bestemme 
aleine. Du skal ikke gjøre det. Det skal være én skole, ikke syv synkoper. 
(Informant 1).  

!
Informantene forteller om ”kulturendring” fra da til nå; hvordan det har gått fra den 

autonome, ensomme læreren med alt ansvaret, til læreren som i dag skal samarbeide om det 

meste. De forteller likevel om en del motstand blant annet mot satsingsområdene som både 

stat, kommune og skoleledelse setter for utviklingsarbeidet ved skolen, men at de merker en 

”helt annen holdning” blant de unge og nye som kommer inn i skolen. De sier de kan forstå at 

noen, særlig de eldre og mer erfarne lærerne, føler at de har mistet frihet og kontroll, men 

understreker at de mener lærerne fremdeles har mye frihet innenfor de rammene som er satt.  

[...]de satsingsområdene våre og det vi bruker og alt sånt er jo 
forskningsbasert mer enn synsing. [..] vi vet litt om hvilken metodikk som 
funker, altså, vi setter ikke i gang tiltak eller satsinger som ikke er 
begrunnet ut i fra forskning eller er erfaringsbasert. Men jeg synes det er 
en veldig demokratisk skole, det må jeg si. Det er veldig sjelden vi sier at 
nå er det sånn. [Informant 2] 

!
I forhold til utviklingstidene, sier informantene at det varierer litt hvem som får ansvaret for å 

holde samlingene og utarbeidelsen av innholdet for disse. De sier likevel at det er ledergruppa 

som i størst grad bestemmer hva det skal fokuseres på, og at det er dem som planlegger og 

gjennomfører flesteparten av samlingene. Utfra hva informantene forteller kan det se ut til at 
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lærerne har innflytelse på disse samlingene på litt ulike måter. Blant annet nevnes det at 

lederne noen ganger deler inn i komiteer som blir ansvarlige for noen av utviklingstidene. 

Lærerne kan også gjennom medbestemmelse via tillitsvalgte og klubbmøter, godkjenne eller 

komme med tilbakemeldinger på de planene som blir lagt for utviklingstiden. 

 

Temaet ’medbestemmelse for lærerne’ kom opp både på direkte spørsmål om det, men også 

på informantenes eget initiativ. Informantene understreker at lærerne er representert av sterke 

tillitsvalgte og sterk(e) arbeidstakerorganisasjon(er) som har klart å forhandle frem gode 

avtaler for lærerne. Dette sier en av informantene at i visse situasjoner kan sette dem som 

avdelingsledere i en knipe, og legger til at det til tider oppleves som at lærernes meninger 

inkluderes for mye i beslutningsprosesser. En annen informant snakker også om den sterke 

organisasjonen lærerne har i ryggen, og legger til at lærerne er vant til å være ledere i eget 

klasserom. Dette, påpeker informanten, kan være med på å gjøre det enda litt mer krevende å 

være leder for lærere.  

 

Styringsrett versus medbestemmelse 

Det blir jo litt balansegang det der da, mellom rektors styringsrett og hva 
alle ønsker. For alle kan ikke kreve å få alles ønsker innfridd til enhver tid, 
for her er det oppgaver som må tas. (Informant 6) 

 

Sitatet kommer fra en diskusjon i forhold til den vanskelige kabalen informantene opplever 

hver vår, når de skal sette sammen team og bestemme hvem som skal jobbe i hvilke klasser, 

og hvem som skal være kontaktlærere og faglærere. Ved den ene skolen forteller 

informantene om utfordringene dette medbringer. Blant annet har de opplevd å stå med for få 

som ønsker å jobbe som kontaktlærere og derfor har måttet bestemme at noen lærer må være 

kontaktlærere mot deres vilje. Andre ganger har lærerne blitt tildelt andre trinn enn de 

opprinnelig ønsket. Som regel forholder lærerne seg profesjonelt til slike situasjoner, sier 

informantene, men nylig opplevde de at en lærer valgte å søke arbeid et annet sted. De sier at 

de til tider også opplever følgende: 

For når folk ikke får det som de vil, så kan de finne på å gå til legen for å 
få erklæring for det ene og det andre. Og da er det en vurdering om det er 
riktig å jobbe i skolen, hvis du ikke kan være kontaktlærer, hvis det er så 
belastende. Det er også en vurdering, som vi ikke har så mye å stille opp 
med. Så der har vi lite handlingsrom. (Informant 5) 



!46!

!
Begge skolene har i løpet av de siste årene hatt et rektorskifte. Informantene fra Skole B 

bekrefter at det har vært en lang vei å gå for at alle skal dra mer i samme retning.  

Det er andre verdier som er viktigere nå enn det har vært tidligere. Og jeg 
føler jo også, som Informant 2 sier, at det har vært en lang vei å gå, for å 
få alle med på laget. Fortsatt er det noen som siger og som må dras litt inn, 
som gjerne vil gjøre ting på sin måte. Og det er det virkelig ikke mye aksept 
for lenger, og det skal det heller ikke være. For du er ansatt her for å gjøre 
en jobb, ikke for å dyrke dine egne interesser. (Informant 1) 

!
Informantene svarer avkreftende på at disse utfordringene har vist seg i 

sykefraværsstatistikken i denne omskiftende perioden. Etter tre-fire år sier de nå at 

motstanden de opplevde tidligere, er mindre i dag. Dette mener de kommer av blant annet 

utskiftninger i staben og nye kollegaer som har brakt med seg nye ideer, nye tanker og nye 

metoder. Ved den andre skolen understreker de videre viktigheten av å tenke felles på 

teamene og at de fokuserer på dette både når de setter sammen teamene og også når de 

arbeider med utviklingsområdene i utviklingstiden.  

 

Etter det ene intervjuet diskuterte to av informantene dette med lærerens autonomi. Deres 

visjon var ikke å styre lærerne for mye, men å gi dem frihet og at denne friheten ville 

inspirere og gi rom for kreativiteten og gi rom for ”lærern”. De sier de legger opp til at 

lærerne får mer frihet, ved å planlegge og legge noen rammer ved årsskiftet, men at lærerne 

ellers selv får planlegge innenfor disse. Lærernes frihet er også, ifølge informantene, stor når 

det kommer til dager med redusert arbeidsevne. Dette kommer tydeligere frem i delen 5.3.7 

Forebygging og tilrettelegging.  

 

5.3.3 Ledernes perspektiv på tilhørighet 
I intervjuene snakker informantene mye om en støttende kultur, en omsorgskultur og en 

samarbeidskultur som de sier de opplever at eksisterer ved begge skolene.  

Jeg føler vi er veldig flinke til å støtte og hjelpe hverandre når det er mye å 
ta tak i. Enten at noen lærere trenger litt ekstra hjelp med noen elever, eller 
at det er andre ting som at man trenger litt ekstra tid, så hjelper vi 
hverandre for at det skal gli på beste måte. Jeg synes vi klarer å utnytte 
hverandre ganske godt. Jeg ikke er redd for å spørre eller gå inn og si at 
”nå blir jeg med” eller ”jeg tar det”. Jeg føler at det er sånn. (Informant 
1) 
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De sa selv at de, og jeg også opplever det sånn, men de sier selv at de har 
det bra på jobb og at de stiller opp for hverandre. (Informant 5) 

 

Informantene fra Skole A opplever at det er forskjeller i det sosiale miljøet på de to byggene 

deres. Dette drodler de litt rundt. De mener at en del av motstanden de opplever, stammer fra 

den motvillige sammenslåingen som startet med felles rektor og inspektør for omtrent tolv år 

siden og som ble til én skole i 2013. 

Så vi har jo hatt en vei å gå der, som har vært litt kronglete. For det var jo 
to skoler med to forskjellige kulturer, som ikke ville slås sammen. 
(Informant 6) 

 

I tillegg er det en fysisk avstand som bidrar til at de ansatte ser hverandre litt mindre. I de tre 

til fire årene det har gått siden sammenslåingen, har de likevel merket forbedringer. Dette 

mener de er et resultat av at de har lagt opp til tettere samarbeid mellom trinnene på de ulike 

byggene, felles teammøter, avslutninger, foreldremøter, turdager, sosiale arrangementer for 

de ansatte og så videre. Dette sier de har vært en bevisst arbeidsprosess. Informantene fra 

Skole B kan også fortelle om en lang vei å gå i forhold til utfordringer i etterkant av 

rektorskiftet de hadde fra noen år tilbake. De forteller blant annet om at rektor i starten ikke 

var velkommen på pauserommet.  

[..]men det har ikke vært en enkel vei å gå, det har det ikke. Og det er flere 
av oss som har opplevd ganske mange tunge stunder. Men nå synes jeg at 
ting etterhvert begynner å gli mer. Det er mye mer latter nå enn det var en 
periode, det er mye mer glede, folk smiler og ønsker mer velkommen. 
(Informant 1) 

!
Ved begge skolene forteller informantene at de forsøker å bidra til et positivt sosialt miljø for 

lærerne, blant annet ved hjelp av gode velferdsordninger. Ved Skole A forsøker de å ha 

enkle, ”hyggelige ting” for de ansatte, som for eksempel morgenkaffe på onsdager med gratis 

kaffe for lærerne, sommer- og julelunsj, eller kjeks og sjokolade til møter. Ved Skole B 

forteller informantene at de bruker mye penger på velferdstiltak for de ansatte, for eksempel 

gratis kaffe, gratis lunsj, overraskelser til de ansatte, julebord som dekkes av skolen, og ved 

sene arbeidsdager hender det at de kjøper inn pizza. Dette mener de ikke er vanlig andre 

steder. Målet med disse velferdsgodene er, ved begge skolene, å sørge for trivsel og et godt 

arbeidsmiljø. Men hvilke konkrete virkninger det gir er de ikke helt sikre på.  
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[Vi] vet at november er tøff. Så der har vi noen tiltak eller sånn rein hygge, 
i en måned som er tung og tøff for veldig mange. (Informant 5) 

Vet ikke helt hvor mye det har å si sånn direkte på sykefraværet. (Informant 
2) Vi håper jo at det skal føre til trivsel og at de skal sette pris på det. 
(Informant 1) 

!
Ved begge skolene sier informantene imidlertid at de opplever at lærerne heller trekker 

tilbake til teamrommene etter å ha forsynt seg av blant annet gratis kaffe og lunsj, i stedet for 

å bli værende på pauserommet. Informantene sier utgangspunktet med tiltakene er at lærerne 

skal sosialisere og være mer sammen på pauserommet, fordi de ser at det er få som faktisk 

bruker pauserommet, men heller sitter på teamrommene. 

Og da tenkte jeg, hvor viktig var det? Var det maten som var viktig eller 
var det det du satt og sa på klubbmøte om at det var hyggelig om man 
kanskje gjorde noe sammen? (Informant 1)  

 

I begge gruppeintervjuene kommer informantene selv inn på og understreker hvordan 

lærernes samvittighet og forpliktelse overfor sine kollegaer, spesielt kollegaene på teamet, 

oppleves som en viktig faktor for at lærerne velger å komme på jobb (se kap. 3.2.2). En av 

informantene ved Skole A sier at de bruker tid på å arbeide med medarbeiderskap. De 

forsøker å sette sammen team som er sterke i seg selv, med personer som utfyller hverandre 

og hjelper og støtter hverandre, og ikke bare ”graver hverandre ned”. 

De har en veldig god kultur der, det synes jeg. Og de tenker på de andre, 
for de vet med seg selv at man jobber på et team, så går det ut over noen 
andre hvis du er borte en dag. (Informant 5) Det er nok en viktig faktor 
altså. At de vet at kollegaene må gjøre noe ekstra, ekstra belastning for 
kollegaene og da tenker de ”Nei nå går jeg på jobb”.(Informant 6) 

At man har felles eierskap til barna óg, for det er en måte å kunne avlaste 
hverandre litt på. (Informant 5) 

!
Ved Skole B snakker informantene om solidaritet på teamene når en lærer kommer på jobb 

en dag og er i synlig dårlig form: 

Da er de veldig kjappe synes jeg, til å verne om hverandre og si ”vet du 
hva, i dag kan hun [pedagogisk medarbeider] komme og hjelpe deg”. 
(Informant 1) Men det er ikke overalt det er sånn. Det må jeg si. Det er 
veldig forskjellig, tenker jeg, på hvor solidariske man er. (Informant 2) 
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5.3.4 Forebygging og tilrettelegging 
Lederne ble, i intervjuene som lærerne i spørreundersøkelsen, stilt spørsmål om hva de kan 

gjøre i situasjonene hvor lærerne opplever redusert arbeidsevne. I løpet av intervjuene kom 

det frem at de opplevde dette som krevende. Ledernes opplevelse av deres eget handlingsrom 

for arbeidet med forebygging og tilrettelegging og hva de tenker vil være mulig å få til, 

trekkes frem her. 

 

Informantene forteller at det er få tiltak de egentlig kan sette i gang når en lærer har redusert 

arbeidsevne. De sier at en vanlig praksis er at læreren som regel får dra hjem etter endt 

undervisning. Hvis læreren skal ha mer spesielle aktiviteter som for eksempel en utedag eller 

liknende, sier informantene at de tar en dialog på hvordan de kan omorganisere for at læreren 

skal få en mildere arbeidsdag. Ved en mer vanlig skoledag har lærerne, ifølge informantene, 

stor frihet til å endre opplegget for dagen og tilpasse dagens undervisning og aktiviteter for 

den reduserte arbeidsevnen.   

 

Etter forslag fra en respondent i spørreundersøkelsen diskuterer informantene også hvorvidt 

de har muligheter til å sette inn en ekstra ressurs i klasserommet for å avlaste læreren den 

dagen. På Skole B forteller de at de hadde tilrettelagt slik for en lærer samme dagen som 

intervjuet. Det gjennomgående i informantenes beretninger er likevel den krevende 

ressurssituasjonen og mangelen på kompetente vikarer for å få til noe slikt. De påpeker at 

lærerne noen ganger bytter om på oppgaver innad i teamene for å tilpasse for redusert 

arbeidsevne. Dette gjøres spesielt hvis det er snakk om redusert arbeidsevne over tid eller 

spesielt krevende perioder. Dette mener de er en av fordelene med å arbeide så tett i team, 

fordi lærerne kjenner alle elevene på trinnet såpass godt. De påpeker likevel utfordringen 

med å tilrettelegge for lærere i undervisningstiden, og at i en del tilfeller ønsker de heller at 

lærerne blir hjemme. Både med tanke på smittefare, men også at det kan oppstå uheldige 

situasjoner med elever og foresatte, dersom læreren er svært redusert. 

Så hvis du ikke kan undervise, er det fint lite vi kan gjøre. Vi kan 
tilrettelegge for det du gjør utenom undervisning, men ikke for 
undervisning. Og det synes jeg er vanskelig altså, det er en 
kjempeutfordring. (Informant 1) 

Det er ikke noen tvil om at dette her med tilpassede arbeidsoppgaver er 
vanskeligere med lærere enn i andre yrker. Altså, i klasserommet kan du 
ikke jobbe veldig mye saktere. Det er vanskelig. Alternative oppgaver er det 
heller ikke mange av. Spesielt når man driver med dialogmøter slikt, så er 



!50!

det nok vanskeligere på skole å foreta den type tilpasninger, men vi prøver 
så langt vi kan. (Informant 4) 

 

Da informantene ble bedt om å reflektere omkring arbeidet med å forebygge fravær og deres 

handlingsrom som personalledere fremkom det at informantene opplever at det er lite de 

egentlig kan gjøre med det egenmeldte fraværet. Samtalen dreide seg derfor mer mot hvilke 

visjoner og mål de har for personalarbeidet sitt, og hva de tenker er viktig for en lærer. En av 

informantene svarer følgende: 

Jeg synes vi har en rektor som gir oss mye frihet og tillit til å bruke 
skjønnet vårt som avdelingsledere. Vi har et mål, eller det er min mening, 
at det er viktig for de som jobber her å føle at det er viktig at de er her. At 
det er noe av det viktigste for et menneske, at du gjør noe meningsfylt, at du 
betyr noe for elevene, at du betyr noe for kollegaene dine. Prøve å 
signalisere det da. Men selvfølgelig er du syk så er det sånn. Men at du er 
viktig og at det spiller en rolle om du er her eller ikke. [...] Og det kan 
kanskje være motiverende da, hvis du er litt sånn halvdårlig, at det faktisk 
spiller en rolle om du kommer. Ikke fordi du får kjeft om du ikke kommer 
eller noe sånt, men for at du faktisk er viktig. (Informant 2) 

!
Informantene ved Skole B diskuterer om dette vil avgjøre i en vippesituasjon. De blir ikke 

helt enige. Den ene informanten mener at noen vil kjenne ekstra godt etter og finne en grunn 

for å bli hjemme. De er riktignok enige om at de aller fleste lærerne velger å komme på jobb. 

Ved Skole B går informantene innom teamrommene hver morgen for å hilse på alle og for å 

høre om det er spesielle behov den dagen. De sier de har en ”åpen dør”-politikk og forsøker å 

være tilgjengelige og tilstede på pauserommet i lærernes pauser. Dette tenker de kan være 

forebyggende for sykefravær fordi de som personalledere har god oversikt over hvilke 

utfordringer lærerne har og lærernes hverdag, og dermed kan trå inn før utfordringer 

eskalerer.  

 

Informantene ved Skole A forteller også om en tett kontakt med lærerne og at de forsøker å 

plukke opp dersom lærere sliter. De forteller om nylige eksempler hvor de har laget avtaler 

med lærere som har hatt tøffe perioder hvor ”strikken er tøyd” og at læreren er på randen av 

sykemelding. I slike tilfeller, forteller de, kan det være fristende å gi lærerne et par dager fri 

slik at de kan hente seg inn igjen (se kap 3.2.2). I stedet har de forsøkt å avlaste lærer ved å 

sette inn noen timer vikar over en liten periode, slik at læreren får gjort unna forefalt arbeid 

og får komme à jour. Dette er løsninger de har prøvd ut etter å ha sett gjentakende 

egenmeldinger. De opplever at egenmeldingene har opphørt etter slike tiltak. Det må legges 
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til at informantene sier de i liten grad opplever at lærerne bruker egenmelding uten at det er 

reell sykdom. En informant foreslår muligheten for at lærere er mer syke fordi de jobber så 

tett på barn og derfor er mer utsatt for sykdom. Informantene bekrefter imidlertid at de 

opplever noen tilfeller av fravær uten reell sykdom. I slike tilfeller opplever de å ha begrenset 

handlingsrom, fordi ansatte ikke har opplysningsplikt om hva fraværet gjelder. Dette gjør det 

krevende å konfrontere slikt fravær. Også innen andre områder og temaer opplever de det 

krevende å ta tak i utfordringer. 

Personlig så syns jeg vi er forsiktige som ledelse. Fordi at det er en utbredt 
omsorgskultur mellom de ansatte her, hvor man viser empati og støtter 
hverandre. Og det er veldig positivt i mange henseende. Men jeg tror nok 
at vi kan oppfattes som strenge av og til. Det har vel en forhistorie med at 
det har vært litt utskifting av ledelse og litt at man prøver å komme i 
posisjon for å få til positivt samarbeidsklima. (Informant 2) 

 

Ved begge skolene forteller informantene om at lærergruppa kan være krevende å lede fordi 

de tradisjonelt sett har hatt en sterk organisasjon i ryggen og at de har en kultur for omsorg og 

beskyttelse overfor hverandre. Informantene beskriver opplevelser som at rektor forteller 

informantene at de har vært oppe til diskusjon på medbestemmelsesmøte med tillitsvalgte, 

eller at klager på ”upopulære avgjørelser”, ”brå” eller for direkte atferd tas via verneombud 

og via rektor. Dette, i tillegg til at lærerne er ledere i sitt klasserom, peker en av informantene 

på at gjør det spesielt krevende for ledere i skolen å lede lærere. En av informantene ønsker 

seg en tydeliggjøring av de ulikes roller og funksjoner, og mener en avklaring av rettigheter 

og plikter ville vært nyttig. 
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6 Drøfting 
 

6.1 Innledning 
Ut fra analysen kan det se ut som om det er områder hvor lærerne og lederne ikke er helt 

enige om hvor skoen trykker. I gjennomgangen og analysen av funnene kan det se ut til at 

lærerne for det meste er enig i påstandene og i vesentlig grad får tilfredsstilt de psykologiske 

behovene. Det er likevel noen mangler som viser seg. Ved å tilføre ledernes opplevelser, 

kommer det enda tydeligere frem at tilfredsstillelsen av behovene med fordel kunne vært 

arbeidet mer bevisst med. Blant annet legger lærerne og lederne ulikt innhold i 

kompetansebygging. Nå ble riktignok lærerne spurt om de hadde gjennomført 

etterutdanning/kompetansebygging, noe som i etterpåklokskapens lys kan ha vist seg noe 

uheldig å sette i samme påstand. Likevel opplever ikke alle lærerne å få utvikle egen 

kompetanse, så de delte synene er interessante å se nærmere på. I tillegg ser lærerne ut til å 

mangle tilfredsstillelse av sider ved autonomibehovet, og tiltakene for å styrke tilhørigheten 

kan virke noe overfladiske. 

 

6.2 Kompetanseutvikling for...? 
Ifølge lærerne opplever de mestring i arbeidshverdagen og de opplever å bli faglig utfordret i 

arbeidet sitt. Derimot ser det ut til at de ikke opplever i full grad å få utvikle kompetansen sin 

i arbeidet. Dette kan ses i sammenheng med at bare 25 prosent av lærerne som deltok i 

spørreundersøkelsen svarte at de hadde gjennomført etterutdanning/kompetansebygging. Det 

kan, på grunn av sammenstillingen av både etterutdanning og kompetansebygging i samme 

påstand, være at lærerne bare har tenkt på etterutdanning og ikke tenkt helhetlig over om de 

har vært med på eller gjennomført kompetansebyggende tiltak. Ifølge lederne driver de med 

kompetansebygging ukentlig, med en lengre tidshorisont og noen få, men viktige 

fokusområder.  

 

Lærernes opplevelser av ikke å ha gjennomført etterutdanning eller kompetansebygging, og i 

mindre grad opplever å få utvikle egen kompetanse, kan tyde på at lærerne ikke får 

tilfredsstilt kompetansebehovet sitt. Sett i sammenheng med at de opplever ikke å ha de 

nødvendige ressursene for optimal undervisning, er det nærliggende å tenke at dersom dette 

vedvarer, vil lærernes ”kompetanseutviklingsprosjekt” stagnere. Dette vil kunne føre til at de 
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ikke har den indre motivasjonen i arbeidet med elevene – at de i stadig mindre grad viser 

utforskende, leken og nysgjerrighetsdrevet atferd i jobben sin (se s. 14). Dette kan også 

påvirke mestringstroen og –forventningen deres for særlig tøffe undervisningssituasjoner, og 

svekke lærernes evne til å holde ut og takle belastningene i arbeidshverdagen, fordi et av de 

grunnleggende behovene undermineres. Konsekvensene kan være at lærerne opplever færre 

faktorer som positive nærværsfaktorer, og i en vippesituasjon opplever å ha lite indre 

motivasjon for å gå på jobb og oftere velge å bli hjemme.  

 

I lys av forklaringer i både selvbestemmelsesteorien og teorien om transformasjonsledelse, 

kan det se ut til at lederne ikke har forankret planen for kompetansebyggingen godt nok. For 

å stimulere lærerne intellektuelt og motivere til nye ideer, synsvinkler og arbeidsmetoder, må 

lederne inspirere og motivere. For å få til dette bør de artikulere en visjon for utviklingstiden 

og for skolens fremdrift. I deres tilfelle vil årshjulet/skoleplanen utgjøre retningen og 

formålet for utviklingstiden og hva lærerne også skal fokusere på i eget arbeid og egen 

utvikling. Lederne virker til å planlegge fokusområdene og samlingene, i god tro, utfra en 

forståelse de sitter med om hva som vil være nyttig kompetanseutvikling for lærerne og 

skolen. Ifølge lederne opplever imidlertid ikke lærerne utviklingssamlingene som 

meningsfylte for sin arbeidshverdag. En grunn til dette kan være at lederne ikke evner å sette 

utviklingsarbeidet inn i en større sammenheng og å flytte fokuset fra endring til 

kompetanseheving og fremtidsretning. En annen grunn til dette kan være for lite inkludering 

av lærerne ved utarbeidelsen av planen. En inkludering som en av lederne pekte på som for 

stor, opplever lærerne muligens som for liten. Dersom lærerne opplever å inkluderes øker 

sannsynligheten for at de adopterer eller internalisere målene som viktige for seg. De vil 

trolig føle større eierskap til utviklingstiden og kan oppleve mer indre motivasjon for disse 

samlingene (s. 17). På denne måten kan samlingene utgjøre en stor positiv nærværsfaktor 

dersom lærerne står i en vippesituasjon den dagen. Samlingene er et konkret tiltak for 

kompetansebygging, kan virke samlende for arbeidsmiljøet og vil være en god anledning for 

lederne til å styrke tilhørigheten.  

 

Lederne sier at de ikke opplever å strekke til i forhold til den individuelle oppfølgingen av 

lærerne. Å ha ansvaret for alt arbeidet som følger ansvaret for lærerne og klassene deres, gjør 

at avdelingslederne opplever at tiden for individuelle tilbakemeldinger er presset. Den 

individuelle støtten til hver av lærerne er viktig for blant annet å gi tilbakemeldinger på 

arbeidet deres. Ved å bruke tid på den individuelle støtten kan avdelingslederne i større grad 
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sette rett lærer til rett oppgave. Hver lærer vil oppnå tilfredsstillelse av behovene ulikt – 

motiveres ulikt. F.eks. kan én lærer kose seg med å ha musikk fordi dette interesserer læreren, 

mens en annen lærer kan oppleve slike timer som et mareritt fordi det verken er interessant 

eller noe læreren mestrer. Det er nærliggende å tenke at den læreren som gruer seg og ikke 

har mestringstro for en slik time, i større grad vipper mot å bli hjemme, enn den læreren som 

elsker disse timene. Relasjonsbyggingen mellom leder og lærer er viktig. 

 

Medarbeidersamtalene, også kalt utviklingssamtalene, foregår to ganger i året. Med hensyn 

til lærernes ønsker om å bli sett mer av lederen sin, er det nærliggende å tenke at samtalene i 

seg selv ikke dekker behovet for oppfølging og tilbakemelding. Det gjenspeiler seg også 

delvis i lærernes mindre enighet i at de opplever at ledelsen interesserer seg i dem og deres 

utvikling. Dette er også avhengig av hvordan lederne håndterer kontakten med lærerne. I 

denne undersøkelsen har riktignok ikke ledernes relasjonelle ferdigheter vært under lupen. 

Lærernes behov for tilbakemelding på eget arbeid kan tenkes at blir tilfredsstilt gjennom 

tilbakemeldinger fra kollegaene. Lederne burde likevel reflektere over om det ligger et 

ubenyttet potensiale i den regelmessige og ad hoc-kontakten lederne forteller om, slik at 

lærerne opplever lederne som signifikante andre. Dette er viktig for lærernes autonomifølelse 

i de aktivitetene lederne ber dem utføre. Det kan utfra ledernes beskrivelser og lærernes svar i 

de åpne spørsmålene, virke som om dette er noe lederne til en viss grad får til, da de blir 

nevnt som nærværsfaktorer for lærerne når de står i vippesituasjoner. Dersom en lærer ikke 

opplever å bli sett av sin nærmeste leder over en lengre periode, er det nærliggende å tenke at 

denne læreren i en vippesituasjon ikke opplever lederen som en avgjørende faktor for valget.   

 

6.3 Autonomi versus styringsrett – ikke lenger uavhengig 

og ensom lærer? 
Ut fra analysen ser det ut til at lærerne opplever tillit fra ledelse og kollegaer, at de opplever 

frihet til selv å velge undervisningsmetoder og –strategier, og at ledelsen støtter dem i deres 

faglige vurderinger. Dette korresponderer godt med behovet for autonomi og ifølge teorien 

ligger forholdene til rette for at lærerne integrerer atferdsreguleringer. Dette betyr at lærerne 

opplever selvbestemmelse i aktiviteter som verdsettes av andre. Både lærerne og lederne 

virker til å beskrive de positive følgende av dette, i samsvar med teorien, med personlig 

forpliktelse blant lærerne for elevene og arbeidet i klassene. Lederne påpekte også at de 
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opplevde at de aller fleste lærerne viser stor utholdenhet og unngår så langt det lar seg gjøre å 

være hjemme fra jobb. 

 

Lærerne er imidlertid mindre enige i at de opplever kontroll over egen arbeidssituasjon. Dette 

kan komme av den kulturendringen informantene forteller om, fra uavhengige og ensomme 

lærere – ofte kalt ”den autonome læreren” – til at de i dag samarbeider om det meste. 

Lærerne arbeider i team og som regel er flere lærere involvert i samme klasse. De må fortsatt 

rette seg etter lærerplaner, men ledelsen er tettere på i forhold til tidligere. Det kommer 

føringer fra nasjonalt og kommunalt hold, og mange foreldre følger nå tettere opp enn 

tidligere. Lærerne virker til delvis å være med på å drive denne utviklingen, ved at de 

etterspør og ønsker mer innsyn fra lederne, mer oppfølging og vurdering, og mer 

tilbakemelding på eget arbeid. Det tette samarbeidet mellom lærerne kan på flere måter være 

en styrke, da de ikke trenger å være alene om ansvaret for elevene – de har noen å støtte seg 

på. Dette kan koples opp mot følelsen av tilhørighet, som lærerne bekrefter er en viktig 

motivasjonsfaktor og positiv nærværsfaktor for dem når de står i en vippesituasjon. I tillegg 

virker det som om de også, på grunn av det tette samarbeidet, har større muligheter for å 

avlaste hverandre. Dette fordi lærerne kjenner alle elevene på trinnet godt og kan bytte om på 

arbeidsoppgaver seg i mellom, gitt at skolens og lærernes ansvar overfor elevene blir 

ivaretatt. Det skal allikevel ikke utelukkes at det for noen oppleves belastende alltid å skulle 

samarbeide så tett og sjeldent være alene på jobb. Lærerjobben består tross alt av å være 

omgitt av mange mennesker, om enn barn, store deler av arbeidsdagen. 

 

En del av lærerne svarer at de opplever mindre grad av verdisamsvar med skolen og er 

mindre enige i at ledelsen inkluderer dem i beslutninger. I tillegg til opplevelsen av mangel 

på kontroll, kan dette føre til at lærerne i mindre grad opplever å få påvirke egen arbeidsplass 

og arbeidssituasjon, noe som kan underminere behovet for autonomi, som i verste fall kan 

føre til mer fravær. Følelsen av ikke å ha kontroll over eller påvirkningskraft på en så stor del 

av livet som jobben er, kan føre til signifikante negative konsekvenser som f.eks. uhelse. Det 

er nærliggende å tenke at lærere som opplever manglende påvirkning på egen 

arbeidssituasjon, enten over lengre tid eller i særlig avgjørende situasjoner, vil, som Brandth 

observerte blant fabrikkarbeiderne, benytte fravær for å kompensere for manglende 

muligheter i arbeidshverdagen (se s. 10). Det kan virke som om noen av lærerne ved skolene 

i undersøkelsen delvis mangler tilfredsstillelse av autonomibehovet. Mens motivasjon med 

utgangspunkt i indre faktorer sees på som viktig for å ønske å yte ekstra, ser det ut til at ytre 
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motiverte faktorer, som å unngå merarbeid, nevnes som avgjørende for å gå på jobb for 

mange av lærerne. Dette kan være en følge av blant annet mangler i autonomifølelsen. Det er 

likevel viktig å påpeke at lærerne vil, i lys av teorien, kunne tilfredsstille autonomibehovet 

uten å være uavhengige eller jobbe alene. En forståelse av autonomi som uavhengighet, kan 

ha preget blant annet svaret på om de opplever å ha kontroll over egen arbeidssituasjon. 

 

Det er likevel kanskje ikke så overraskende at en del av lærerne er mindre enige når det 

kommer til temaet autonomi. Lederne er heller ikke overrasket over dette resultatet, men er 

forståelsesfulle for at lærerne kan oppleve det slik. Her peker de på kulturendringen. Lærerne 

har vært kjent for å være representert av en sterk fagorganisasjon. Ifølge lederne har lærerne 

kunnet få gjennom gode avtaler og arbeidsbetingelser, og samtidig være sterkt representert 

også på skolen. Ifølge lederne har likevel lærerne stor frihet fremdeles innenfor rammene 

som er gitt. I kraft av styringsretten2 er det mange avgjørelser og bestemmelser en leder i 

skolen kan og må ta, som påvirker lærernes arbeidsdag. Lederne bestemmer blant annet 

sammensetning av team og fordeler klasser og trinn. Lederne bør likevel balansere mellom 

styring og lærernes ønsker og tilbakemeldinger. De forteller om en, til tider, vanskelig 

posisjon der lærernes sterke organisasjon i tillegg til føringene lederne får ovenfra, har 

presset dem og deres avgjørelser. Det kan virke som, slik en av informantene uttrykte et 

ønske om, at lederne og lærerne i fellesskap burde arbeidet med og omkring deres roller og 

hva de innebærer, hvilke forventninger, krav og rettigheter som eksisterer for både lederne og 

lærerne. I dette arbeidet burde også styringsretten forklares og hvor langt den strekker. 

Kanskje har lærerne tidligere vært vant til å overprøve denne styringsretten, og at de ikke er 

klar over hvor langt den strekker og hva en skoleleder som arbeidsgiver kan bestemme. I 

tillegg kan det virke som om arbeid med begrepsavklaring av blant annet autonomibegrepet 

burde vært tatt i fellesskap.  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Det$følger$av$rettspraksis,$bl.a.$Nøkk4dommen,$Rt.$2000,$s.$1602,$at$arbeidsgiver$har$i$
henhold$til$styringsretten$rett$til$å$organisere,$lede,$kontrollere$og$fordele$arbeidet,$men$
dette$må$skje$innenfor$rammen$av$det$arbeidsforhold$som$er$inngått.$Ved$tolkingen$og$
utfyllingen$av$arbeidsavtalene$må$det$blant$annet$legges$vekt$på$stillingsbetegnelse,$
omstendighetene$rundt$ansettelsen,$sedvaner$i$bransjen,$praksis$i$det$aktuelle$
arbeidsforhold$og$hva$som$finnes$rimelig$i$lys$av$samfunnsutviklingen. 
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6.4 Tilhørighet mellom ”de” og ”vi”? 
Lærerne svarer at de opplever støtte fra kollegaer og ledere. At så mange nevner sine 

kollegaer, eksplisitt, som viktig faktor for å komme på jobb, viser sterke signaler på at de 

opplever tilhørighet til kollegaene. Dette, og at lærerne skriver at de ikke ønsker å belaste 

kollegaene og lederne med deres fravær, indikerer at lærerne ser forbi sine egne interesser og 

ser ut til å gjøre det som er til det beste for teamet og skolen. Noe som kan tyde på at 

skolelederne har stimulert lærerne til å prioritere teamet og elevene over egne interesser (se s. 

16). Det kan imidlertid også forstås ved at den gylne regel gjelder blant lærerne – de gjør mot 

kollegaene som de ønsker at kollegaene skal gjøre mot seg, nemlig komme på jobb og ta sine 

egne arbeidsbyrder. Lærerne er imidlertid mindre samstemte og enige i opplevelsen av at 

ledelsen interesserer seg i dem og deres utvikling. Dette kan tyde på at lederne ikke fullt 

mestrer å gi individuell støtte, noe som samsvarer med tidsknappheten som kom frem i 

analysen. Har avdelingslederne ansvaret for for mange lærere? Eller må de prioritere 

tidsbruken sin ut fra forskning som støtter oppunder vissheten om at gode relasjoner mellom 

leder og lærer styrker indre motivasjon hos læreren, og på sikt kanskje kan bidra til å redusere 

sykefraværet? 

 

På bakgrunn av både lærernes og ledernes svar, virker det som at det er tett kontakt mellom 

dem. Det kan imidlertid se ut til at lærerne opplever tilhørighet til og med lærerne, spesielt i 

teamet de tilhører, men i mindre grad med lederne. Dette forsterkes av ledernes gjentakende 

bruk av ”de” og ”vi” om dem og lærerne, under intervjuene. Mye på bakgrunn av ledernes 

berettelser, virker det som om lærerne i størst grad opplever tilhørighet til teamet og til en 

viss grad setter teamet foran egne interesser, og at det ser ut til å eksistere et tilhørighetsskille 

mellom lærere og ledelse. Det vil naturligvis være individuelle forskjeller i hvorvidt det 

eksisterer et slikt skille, og i forhold til hvor stort skillet er.  

 

Hva gjør så lederne for å styrke tilhørigheten utover teamet? De forsøker å gjøre 

personalrommet fristende med gratis kaffe, mat og snacks, og å blande teamene i 

utviklingstidene og invitere til utflukter osv. Forsøkene ser likevel ikke ut til å gi de ønskede 

resultatene. Fra teorien kan vi forstå det slik at tilhørighet handler om å føle tilknytning til, 

omsorg for og fra, og aksept fra andre i teamet eller skolen som organisasjon. Som ledere for 

lærerne må de jobbe med bevisstgjøring blant lærerne om blant annet: hvor viktige lærerne 

og arbeidsinnsatsen deres er for skolen og skolens resultater. De må arbeide med verdier og 
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moral i gruppa som helhet og på tvers av teamene. De må også arbeide med lærernes 

selvaktualisering og måloppnåelse i samme retning som og i tråd med fellesskapets beste. 

Dette burde med andre ord være mer i fokus når de planlegger fokusområdene og 

utviklingstidene, og hvordan disse skal legges opp. Gratis kaffe, mat og snacks, utflukter osv 

er eksempler på mer transaksjonell ledelse, som for noen kan virke motiverende i visse 

situasjoner. Men det virker som et noe overfladisk forsøk på å dekke et så grunnleggende 

behov som tilhørighet. Dette kan igjen vise til en manglende kunnskap om hva som vil 

tilfredsstille de psykologiske grunnleggende behovene og bidra til mer internalisert, og i 

bestefall, indre motivert atferd blant lærerne.  

 

Et ordtak sier ”delt glede er dobbel glede, delt sorg er halv sorg”. Ordtaket beskriver hvordan 

tilhørigheten og det tette samarbeidet på teamet kan avlaste lærerne og være forebyggende 

mot sykefravær. Lærerne kan komme på team-rommet, og også personalrommet, å få 

omsorg, støtte og oppmuntring. Dette påpeker også informantene at de opplever som en stor 

styrke.  

 

6.5 Autentisk transformativ skoleledelse? 
Lederne beskriver en ledelsespraksis som til en viss grad sammenfaller med 

transformasjonsledelse, uten at de bruker begrepene som presenteres i teorien. De driver 

utviklingsarbeid i skolene sine som sammenfaller med intellektuell stimulering, og mener 

selv planen for kompetansebyggingen baserer seg på den aktuelle skolens og lærernes behov. 

De opplever likevel at lærerne ikke ser nytten av kompetansebyggingen de legger opp til i 

utviklingstiden, men at lærerne først og fremst fokuserer på det som er viktig for sine elever 

og for sine klasser. Dette kan tyde på at lederne må fokusere mer på hva som oppleves som 

utfordrende og meningsfylt for lærerne i deres arbeidshverdag. Som ledere må de forsøke å 

holde et overordnet blikk og holde stø kurs mot de store målene. I dette arbeidet er de likevel 

tjent med å være lydhøre overfor hva lærerne ønsker og trenger, for at lærerne skal oppleve 

eierforhold til egen utvikling og også bidra til fellesskapets utvikling. En slik lederpraksis kan 

føre til mer internalisert og indre motivert atferd blant lærerne. Dette er en utfordring for 

lederne, men kan være viktig for at lærerne også i de situasjonene hvor de ikke får jobbe med 

det som er viktigst for dem, likevel finner en motivasjon i det å prioritere og å gjøre en 

innsats for skolen og kollegaer. I tilfeller som ved fordeling av klasser, lærerstillinger og 
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team på våren kan nettopp slikt arbeid, fra ledelsens side, forebygge utfordringene de 

opplever at kommer i kjølvannet av slike avgjørelser.   

 

Lederne er forteller om noen svakheter når det gjelder den individuelle støtten. De forteller 

om hvordan de forsøker å være raskt på når de opplever at en lærer har en tøff periode; 

hvordan de lager avtaler og setter i gang tiltak for å lette lærerens arbeidsdag. Dette virker til 

å være en god måte å forebygge sykdom og sykefravær blant lærerne. Ut fra informantenes 

synspunkt er det utfordrende å yte individuell støtte for lærerne, både med hensyn til tid og 

økonomiske midler. Ifølge lederne skulle de gjerne avlastet lærerne og satt inn ekstra 

ressurser for å forebygge, men deres økonomiske handlingsrom er begrenset. Det virker 

likevel som at de, ut fra hva de forteller, forsøker å tenke kreativt og se etter alternative 

løsninger for å gjøre arbeidshverdagen bedre. På den annen side var lærerne noe uenige i at 

ledelsen virket interesserte i dem og deres utvikling. Ved å interessere seg i lærerne kan 

lederne bli godt kjent med hva som interesserer og motiverer lærerne, og dermed hvilke 

oppgaver de kan passe best til. Ikke minst vil lederne på denne måten få kunnskap om hva 

som vil være motiverende for den enkelte lærer i en vippesituasjon.  

 

En viktig faktor ved praktisering av transformasjonsledelse er at lederne utøver idealisert 

innflytelse; går foran med et godt eksempel ved at leder jobber med utvikling i egen 

lederpraksis og ber om tilbakemeldinger på eget arbeid. På denne måten kan de legge til rette 

for å bygge kultur, skape sterkere tilhørighet på tvers av team og mellom ledere og lærere. En 

slik praksis vil bidra til tillit og trygghet, og kan bygge kultur for mer konstruktiv 

kommunikasjon. Kanskje vil det bidra til at lærerne i mindre grad ser det nødvendig å ta opp 

konfrontasjoner med lederne gjennom tillitsvalgte.  

 

Det er et spørsmål om lederne i skolen etterhvert har fått for mange funksjoner til å kunne 

følge opp lærerne og støtte behovstilfredsstillelsen. Lederne som deltok i gruppeintervjuene 

forteller at det krever bevisst arbeid med prioriteringer for ikke å la administrative oppgaver 

ta for mye av tiden, men at de merker at hverdagen tar dem. Det er også et spørsmål om 

lederne fremover burde jobbe med å bygge opp kompetansen på personalledelse, og da med 

fokus på de grunnleggende psykologiske behovene. Per nå virker de til å gjøre ”det de skal”, 

men at det ligger et potensiale i arbeidet med disse motivasjonsaspektene. Det krever en 

bevissthet omkring valg de tar, både med hensyn til store avgjørelser som for eksempel 

tildeling av klasser og fag på de ulike lærerne, men også i den daglige lederpraksisen.    
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Det virker ikke helt som om lederne vet helt hvorfor de burde jobbe med 

kompetanseutvikling, men at dette er noe de gjør fordi det er noe ”alle skoler gjør” og fordi 

det er lagt føringer på dette fra nasjonalt og kommunalt hold. De snakker mest utfra et 

endringsperspektiv – ”for skal man få til en endring tar det tid” og ”Samtidig som vi også vet 

at for at skolen endre seg, så holder det ikke å sende en eller tre på kurs, da må alle ha jobba 

med det samme over tid” (s. 43 og 44). Hvis det bare er endring som fokus som presenteres 

for lærerne, er det ganske åpenbart at dette arbeidet tar tid og også møter motstand. I litteratur 

om organisasjonsendring og endringsledelse er noe av det første man leser at mennesker ikke 

nødvendigvis motsetter seg endring – vi opplever endringer hele tiden og er 

omstillingsdyktige – men vi liker ikke å bli endret. Også her ser det ut til at lederne i for liten 

grad har klart å artikulere denne inspirerende visjonen. En grunn til dette tror jeg kommer av 

at lederne i utgangspunktet ikke har kunnskap om viktigheten av kompetanseutvikling for 

motivasjonen, ei heller har stort fokus på motivasjonen. Videreutdanning, 

medarbeidersamtaler, kurs og utviklingstid er tiltak som skal gjennomføres. Som nevnt tidlig 

i oppgaven, har ofte lederne i skolen manglende ledelsesutdanning og for eksempel 

personalkompetanse, og da er det ikke unaturlig om de ikke har god kunnskap om hvordan de 

kan motivere ei heller viktigheten av å motivere lærerne.  

 

Ved å sikre tilfredsstillelse av de grunnleggende behovene vil lederne også oppnå 

synergieffekter. Lærerne vil oppleve å ha kompetanse, ferdigheter og støtte slik at de holder 

ut i krevende klasser og tøffe perioder, og ha energi til å være kreativ i egen pedagogiske 

praksis. Når læreren er indre motivert har de energi og inspirasjon til å være kreative og 

utforskende i egen pedagogisk praksis. Dette vil også ha stor positiv betydning i elevenes 

skolehverdag.  
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7 Konklusjon 
 

7.1 Behovstilfredsstillelse som forebygging 
I denne undersøkelsen kommer det frem at lærerne i hovedsak virker tilfredse og motiverte. 

De avgjørende faktorene for lærerne når de står i vippesituasjoner, strekker seg fra sterkt ytre 

motiverte til sterkt indre motiverte. En indre motivert faktor som nevnes av mange, er de 

gode relasjonene til kollegaene, lederne og elevene. Altså er den sterke tilhørigheten spesielt 

viktig for lærerne når de står i en vippesituasjon. En ytre motivert faktor som gjentas er 

frykten for merarbeidet som følger for alle parter ved sykefravær.  

 

Lederne forteller om tiltak og faktorer som faller innunder de tre grunnleggende behovene og 

transformasjonsledelse. Dette synes imidlertid å komme som uintenderte konsekvenser, da de 

ikke later til å ha et bevisst forhold til hva som kan styrke lærernes motivasjon. Fordelene ved 

å arbeide bevisst med nettopp dette er store. Det anbefales derfor at lederne opparbeider seg 

kunnskap om dette og arbeider bevisst med hva som styrker lærernes motivasjon.  

 

Det eksisterer et gap mellom lærernes og ledernes forståelse av hva kompetansebygging 

innebærer. Dette bidrar til at utviklingstiden, som er en ypperlig arena for 

kompetansebygging, ikke er godt nok forankret. Den oppleves ikke som viktig for lærerne og 

gir derfor ikke den potensielle motiverende effekten. Lederne burde legge opp til felles arbeid 

med begrepsavklaring og en omforent forståelse og planlegging av hva utviklingstiden skal 

inneholde.  

 

I arbeidet med denne oppgaven har jeg fått bekreftet at det er et behov for at lederne har 

fokus på tilfredsstillelse av lærernes grunnleggende psykologiske behov; kompetanse, 

autonomi og tilhørighet. Et slikt fokus kan styrke lærerne i deres krevende hverdag. Kanskje 

vil et slikt fokus endre statistikken for egenmeldt sykefravær.  

 

7.2 Utvidelse og videre forskning 
Arbeidet med denne oppgaven og funnene som kom frem i undersøkelsen, inspirerer til 

videre forskning. Et videre arbeid med dette temaet ville vært nyttig og særs spennende.  
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Oppgavens design med innledende kartlegging av lærernes motivasjon og gruppeintervju 

med lederne, har gitt interessante innfallsvinkler på forebyggende arbeid og motivasjonsfokus 

innen personal- og skoleledelse. Jeg vil si at denne casestudien vil være et ideelt pilotprosjekt 

for en større studie. Studien burde gjennomføres i et større og mer landsomfattende omfang. 

En interessant endring av designet ville vært å gjennomføre gruppeintervjuer blant lærerne 

også. En slik metodebruk vil føre til diskusjoner og meningsutvekslinger som kan avsløre 

ulike avgjørende faktorer, med mer dyptgående beskrivelser av hvordan lærerne opplever 

ledernes praksis og tilfredsstillelse av lærernes grunnleggende psykologiske behov.  

 

Gjennom analysearbeidet har nysgjerrigheten og ønsket om en dypere innsikt stadig meldt 

seg, men oppgavens omfang har begrenset mulighetene for å reise tilbake til skolene og hente 

inn mer data. Det kunne vært spennende å utføre et utviklingsarbeid med dette temaet. For 

eksempel ville det vært interessant å gå inn i skoler som sliter med lærerfravær, og starte med 

en tilsvarende spørreundersøkelse og gruppeintervjuer. Funnene vil gi grunnlag for å se på 

tilstanden ved skolen og hvilke tiltak som kan benyttes for å tilfredsstille de tre 

grunnleggende psykologiske behovene. Det ville blitt gjort målinger løpende i 

forskningsarbeidet for å kontrollere effektene av tiltakene og for å kunne gjøre justeringer der 

tiltakene ikke viser effekt. På denne måten kunne lederne tilføres kompetanse og støtte til å 

komme i gang med en kontinuerlig utviklingsprosess.  
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Vedlegg 1: Godkjenning fra NSD 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv til lærere 
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv til ledere 
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Vedlegg 4: Spørreundersøkelsen 
 

Innledende spørsmål 
1. Kjønn 

2. Hvordan utdanning har du? 

3. Hvor lenge har du vært fast ansatt på denne skolen? 

4. Hvilket trinn underviser du på? 

Kompetanse 

5. Jeg opplever mestring i arbeidshverdagen. 

6. Jeg opplever å bli faglig utfordret i arbeidet mitt. 

7. Jeg opplever at jeg får utvikle kompetansen min i arbeidet mitt. 

8. Jeg opplever at jeg har tilgang til ressursene som er nødvendige for å forberede og gjennomføre et 

optimalt undervisningsopplegg. 

9. Har dere ved din skole blitt tilbudt etterutdanning/kompetansebygging? 

(9a) Hvis ja: Har du gjennomført noen etterutdanning/kompetansebygging mens du har jobbet ved din 

nåværende skole?  

(9b) Hvis ja: Jeg opplever at etterutdanningen/kompetansebyggingen har hatt positiv virkning på min 

motivasjon. 

Autonomi 

10. Jeg har tilstrekkelig kontroll over egen arbeidssituasjon. 

11. I min daglige undervisning står jeg fritt til å velge undervisningsmetoder og –strategier. 

12. Jeg opplever tillit fra ledelse og kollegaer. 

13.  Jeg opplever at skolens verdier og mine verdier samsvarer. 

14. Jeg opplever at ledelsen støtter meg i mine faglige vurderinger. 

15. Jeg opplever at ledelsen tar mine ønsker og tilbakemeldinger med i beslutninger. 

Tilhørighet 

16. Jeg opplever støtte fra mine kollegaer. 

17. Her på skolen har vi rom for faglig utveksling og diskusjoner omkring krevende problemstillinger. 

18. Jeg opplever at ledelsen interesserer seg i meg og min utvikling. 

19. Hvor ofte har du kontakt med følgende aktører: 

a. Kollegaer 

b. Nærmeste leder 

c. Rektor 

 

20. Hva vil du si er avgjørende faktor når du bestemmer deg for å dra på jobb i stedet for å bli hjemme? 

 

21. I forhold til dette, hva kunne ledelsen gjort for å legge til rette for at du velger å komme på jobb? 
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Vedlegg 5: Bakgrunnsinformasjon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 N GJ.SNITT SD P50 MAKS MIN 
MESTRING 41 4,390244 0,586432 4 5 3 
FAGLIG UTFORDRING 41 4,487805 0,67535 5 5 3 
UTVIKLE KOMPETANSE 41 4,146341 0,8532577 4 5 2 
RESSURSER 41 3,121951 0,9796714 3 5 1 
KONTROLL 40 3,875 0,96576 4 5 1 
FRIHET 41 4,487805 0,5967391 5 5 3 
TILLIT 41 4,609756 0,4938648 5 5 4 
VERDISAMSVAR 39 4,025641 0,6277436 4 5 2 
LEDELSE STØTTER FAGLIGE 
BESLUTNINGER 

40 4,425 0,6359931 4 5 2 

MEDBESTEMMELSE 37 3,891892 0,7740149 4 5 2 
STØTTE FRA KOLLEGAER 41 4,756098 0,4347694 5 5 4 
ROM FOR FAGLIG 
UTVEKSLING OG DISKUSJON 

40 4,05 0,8458041 4 5 2 

LEDELSEN INTERESSERER 
SEG I MEG OG MIN 
UTVIKLING 

41 3,756098 0,7341828 4 5 2 

KONTAKT MED KOLLEGAER 41 5 0 5 5 5 
KONTAKT MED 
AVDELINGSLEDER 

41 4,609756 0,4938648 5 5 4 

KONTAKT MED REKTOR 41 3,536585 0,7777391 4 5 2 
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Vedlegg 6: Intervjuguide 
Intervjuguide$gruppeintervju$
!
Innledende)spørsmål)

1. Hva!er!dine!ansvarsområder!som!avdelingsleder,!generelt!og!deg!spesielt?!
2. Hvordan!organiseres!lærerressursene!her?!

a. Tradisjonelt!med!én!lærer!per!klasse?!I!team,!og!på!hvilken!måte?!
3. Kan!dere!beskrive!samhandlingen!med!lærerne;!hvor!ofte,!på!hvilken!måte,!hva!

er!som!regel!temaet!for!samhandlingen?!
4. Hvordan!vil!dere!beskrive!arbeidsmiljøet!her!på!skolen?!

a. På!hvilke!måter!arbeider!dere!for!et!godt!arbeidsmiljø?!Fokus!på!..?!OG!
hvorfor?!

b. Hvordan!tar!dere!i!mot!nyansatte?!Mentorordning?!
c. Sosiale!arrangementer/!samlinger,!velferdsgoder?!

!
(Bevege!mer!over!mot!forebyggingsarbeidet!og!tiltak/rutiner)!
Ved)fravær!!

1. Hvordan!vil!dere!beskrive!fraværet!her!på!skolen?!!
a. Høyt/lavt?!Mest!legemeldt/egenmeldt/korttids/langtids?!
b. Hvilke!utfordringer!opplever!dere!med!egenmeldt!vs!legemeldt?!

2. Hvordan!responderer!dere!når!en!lærer!melder!inn!eget!sykefravær?!
a. Fastsatte!rutiner!dere!følger?!Er!disse!godt!kjent!for!lærerne?!
b. Hvilke!hensyn!kan!dere!ta/!hvilke!tiltak!kan!dere!sette!i!gang?!
c. Har!dere!opplevd!at!en!lærer!etter!innmeldingssamtalen!har!bestemt!seg!

for!å!komme!på!jobb!likevel?!Hva!gjorde!dere!for!å!få!til!det?!
3. Melder!lærere!i!fra!om!å!ha!redusert!arbeidsevne/!dårlig!form!til!dere?!!

a. Hvilke!tiltak!kan!dere!sette!igang!dersom!en!lærer!opplever!og!varsler!om!
redusert!arbeidsevne?!(Eks.!Redusert!dag,!få!ekstra!ressurs!i!
klasserommet,!slippe!inspeksjon?)!

b. Er!det!åpenhet!for!å!melde!ifra!om!dette!her!på!skolen?!
4. Hvilke!situasjoner!eller!faktorer!opplever!dere!at!fører!til!fravær?!

Kompetanse)(Bevissthet!!)!
5. Hvilke!tilbud!for!kompetansebygging!og!etterutdanning!har!lærerne!på!denne!

skolen?!
a. Har!dere!tydelige!planer!for!faglig!utvikling?!Er!det!noe!dere!legger!

spesielt!vekt!på?!!
b. Legger!dere!opp!til!faglig!utveksling!blant!lærerne.!Hvordan?!

6. Gir!dere!tilbakemeldinger!på!den!enkelte!lærers!arbeid?!!
a. Hvordan!følger!dere!opp!arbeidet!deres?!Ad!hoc,!medarbeidersamtale?!
b. Kan!dere!beskrive!en!typisk!medarbeidersamtale?!

(Utvikling,!delmål,!fremtid,!utfordringer..?)!
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7. Har!dere!opplevd!at!en!lærer!ikke!har!mestret!sin!egen!arbeidshverdag?!Hva!
gjorde!dere!da?!(Hva!gjør!dere!dersom!dere!opplever!at!en!lærer!ikke!mestrer!
egen!arbeidshverdag?)!

Autonomi)(bevissthet)!
8. I!hvilken!grad!er!lærerne!med!i!beslutninger!som!tas!på!ledernivå?!Som!påvirker!

dem!og!deres!arbeidshverdag..!!
9. Hvilke!føringer!legges!på!lærernes!utforming!og!opplegg!for!klassene!og!dagene?!

(Hvor!stor!frihet!innenfor!hvilke!rammer...?)!
Avsluttende)refleksjon)

10. Hvordan!opplever!dere!handlingsrommet!deres!som!avdelingsledere,!med!
hensyn!til!personalansvaret!for!lærerne?!

a. Hva!opplever!dere!at!begrenser!handlingsrommet!deres?!
b. Er!det!enkelte!aspekter!dere!skulle!hatt!større!rom!for!å!jobbe!med?!

(oppfølging!av!den!enkelte,!utviklingsarbeid,!!..?)!
c. (Tid,!økonomi,!styring!og!bestemmelser!fra!høyere!hold)!

11. Hvordan!opplever!dere!klimaet!her!på!skolen!er!for!å!gi!og!ta!imot!konstruktive!
tilbakemeldinger,!og!å!ta!vanskelige!diskusjoner?!

12. Hva!tenker!dere!om!forebygging!av!(det!egenmeldte)!fraværet?!
a. Hva!tenker!dere!skal!til!for!å!forebygge!nettopp!dette!fraværet?!
b. Er!det!noe!dere!opplever!at!dere!kan!være!med!på!å!påvirke?!

13. Har!dere!noe!mer!å!tilføye!til!dette!temaet?!
 


