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Sammendrag
Denne studien er en kvalitativ studie der formålet er å se på hvordan resultater på nasjonale
prøver benyttes til læring i skolen. For å svare på problemstillingen har jeg etablert et
teoretisk rammeverk ut fra to perspektiver – ansvarliggjøring og ledelse i skolen.

Datainnsamlingen består av semistrukturerte intervjuer med rektor og tre mellomtrinnslærere
på en barneskole.

Funn når det gjelder ansvarliggjøring viser at det er en avstand i målsetting og plan for
nasjonale prøver mellom kommune og skole, og det kan tyde på at sammenhenger mellom
kommunens mål, drift og utvikling i skolen ikke er så godt etablert. Rektors rolle i form av å
etablere sammenhenger mellom kommunens mål, aktivitet og utvikling med fokus på videre
læring i skolen viser seg å ha stor betydning for skolens prioriteringer i dette arbeidet. Ifølge
Fullan & Quinn, (2016) fungerer ekstern ansvarlighet dårlig dersom det eksisterer en lav
intern ansvarlighet i organisasjonen. Det betyr at dersom den interne ansvarligheten er god, vil
kommunens planer og systemer, samt innrapportering av resultater mest sannsynlig ha en
funksjon. Funn viser at en del er på plass når det gjelder intern ansvarlighet, men at verken det
å ha eierskap til alle elevers læring eller at resultater brukes aktivt i utviklingsarbeidet preger
skolekulturen i stor grad.

Når det gjelder ledelse i skolen, legger rektor vekt på tillit i form av bl.a. god personalpolitikk.
Rektor er bevisst på hva som må til for å beholde de gode lærerne og gjøre dem enda bedre.
Samtidig kommer det fram at skolens mål for nasjonale prøver viser seg å være utydelig, og at
lærerne ikke kjenner til dette målet. Med tanke på at dette er en skole som jevnt over har hatt
gode resultater på nasjonale prøver, og spesielt bra det siste året, kunne man tenke at de hadde
klare mål for resultat og videre læring. Resultatene på nasjonale prøver viser seg i større eller
mindre grad bli fulgt opp slik man gjør på andre kartleggingsprøver uten at dette viser seg å
være en aktiv del av utviklingsarbeidet i skolen. Utgangspunktet er hovedsakelig ut fra egne
elevers resultater med fokus på videre læring. Skolen har en kultur for deling, men det skjer
mest på teamene eller på mer uformelle arenaer uten å være organisert på organisasjonsnivå
med tanke på å få en sammenheng mellom kommunens og skolens mål og utvikling.

V

De generelle implikasjonene av studien dreier seg om mulighetene som ligger i å utvikle
felles kunnskapsbase for oppfølging av resultater på nasjonale prøver ut fra kollektiv
kapasitetsbygging med fokus på skolen som lærende organisasjon. Dette støttes av Roald
(2012) som sier at læring skjer i organisasjoner når de er åpne for å systematisere og analysere
erfaringene sine, søker å finne hva slags utvikling som er viktig for selve organisasjonen
gjennom aktiv samhandling samt at atferd faktisk endres både praktisk og mentalt i
organisasjonen.
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Forord
Etter flere års arbeid mot denne masteroppgaven, er jeg nå endelig i mål. Det startet som et
slags fulltidsstudium da jeg ikke var i jobb da jeg begynte på dette studiet. Det siste året har
det blitt et godt stykke arbeid som måtte gjøres i tillegg til full jobb som
undervisningsinspektør på en barneskole. Tiden har ikke alltid strukket til, men det at det har
vært interessant og lærerikt å jobbe med dette har gjort det lettere å gjennomføre.
Studiet har lært meg mye. Fra å være lærer til å gå over i ny rolle som inspektør ved samme
skole har nye innfallsvinkler og ideer til hvordan en skole kan ledes på en best mulig måte i
en hektisk hverdag vært nyttig kunnskap. Perspektivene i denne oppgaven har bidratt inn i
egen skolehverdag – ansvar og ledelse er temaer som stadig er aktuelle i rollen som
skoleleder.
I ettertid ser jeg at det ble mye arbeid å gjennomføre en slik studie på egenhånd – bare det å
utføre intervjuene for deretter å transkribere og analysere fire intervjuer alene var ganske
tidkrevende. Noen ganger kunne man kjenne på at man var litt alene om oppgaven, men her
vil jeg vil rette en stor takk til min veileder Dijana Tiplic som har gitt meg god støtte,
oppmuntring og konstruktive tilbakemeldinger i arbeidet mitt. Jeg vil også takke arbeidsgiver
for å støtte med i gjennomføringen av studiet i tillegg til informantene som tok seg tid til å
stille opp i intervju og dele sine tanker og erfaringer. Jeg vil også takke familien min som har
vist stor tålmodighet, og latt meg sitte å lese og skrive i ferier, om kvelden eller i helgene –
særlig den siste tiden.

Asker 30.10.2017
Torunn Skard Almaas
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1 Innledning
Dagens samfunn har blitt mer kontrollert, der måling og resultater har fått en viktigere
betydning enn tidligere. Man ser en utvikling der man kommer til å måle "outcome" mer enn
input. Trenden i norsk skole, som i samfunnet for øvrig, har vært å gå fra regelstyring til
målstyring. Målstyring som har vært rådende som styringsideologi i Norge siden 1992, kan
sies å stadig være under utvikling, og fra 2003 ble begrepet knyttet til elevenes resultater der
det var elevresultatene som utgjorde målet for opplæringens kvalitet i skolen (Langfeldt,
2008). I kjølvannet av målstyring trådte nye "målemidler" fram i form av systematisk bruk av
elevenes resultater ved tester, bearbeiding av data og presentasjon av resultatene. Med det
nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen (NKVS) som ble innført i 2004,
som bl.a. består av PISA-undersøkelsen, nasjonale prøver m.fl., kan det dermed oppleves som
et ensidig fokus på hva og hvordan elevene presterer. Resultatene rangeres i media, de
sammenlignes både nasjonalt og internasjonalt, og kan se ut til å utgjøre selve
måleindikatoren for en skoles suksesshistorie. En slik summativ vurderingsfunksjon der
elevresultatene brukes instrumentelt, kan oppleves å stå i kontrast til kravet om skolen som
lærende organisasjon, og som motsats til forventningen om et formativt fokus og kvalitet i
skolen (Roald, 2012).
Temaet for denne oppgaven er hvordan elevresultater brukes til læring i skolen og hvilke
føringer dette gir for skolens oppfølgingsarbeid og selve undervisningen. Utgangspunktet er
resultater på nasjonale prøver og hvordan disse benyttes videre i skolens utviklingsarbeid. Fra
myndighetenes side er intensjonen med nasjonale prøver at lærerne skal få informasjon om
hva elevene trenger å jobbe med individuelt samtidig som det er en forventning om at skolens
ledelse og ansatte skal omforme og implementere dette på skolen for å skape sammenheng
mellom politiske intensjoner og internt arbeid. Til tross for denne intensjonen er det ofte slik
at man fra skolens side ønsker å få best mulige resultater da dette er noe skolene blir målt og
sammenlignet på, der den summative vurderingen finner sted. Samtidig skal resultatene virke
formativt, at de skal utgjøre et utgangspunkt i forhold til elevenes videre læring. Med
utgangspunkt i dette spenningsforholdet kan det være flere faktorer som virker inn på hvordan
skolen bruker elevdata videre til forbedringsmål.
I denne oppgaven vil jeg ta for meg faktorene ansvarliggjøring og ledelse i skolen. Dette er
elementer som kan stå hver for seg, men som også kan virke gjensidig på hverandre. Hvordan
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skolen ledes og styres gir rom for felles føringer for arbeidet, samtidig som ansvarliggjøring
spiller inn både på kommune-, skole-, leder- og lærernivå. Statlige og kommunale føringer
preger skolens liv der både ledelse, lærere og foreldre elever er involvert i elevenes læring.

1.1 Bakgrunn og begrunnelse for valg av tema:
Gjennom masterstudiet har det bl.a. vært fokus på målstyringens betydning for skolens virke,
og hvordan ulike undersøkelsers resultater som PISA, PIRLS og TIMSS har betydning for
hvordan skolen drives (Langfeldt, 2008). I følge Udir (2011:2) har resultatene fra
internasjonale undersøkelser satt fokus på hvorvidt norsk skole gir elevene gode
grunnleggende ferdigheter for å kunne delta i videre studier og arbeidsliv da
læringsresultatene i norsk skole viste seg å være dårligere enn det man kunne forvente.

Det såkalte PISA-sjokket i 2000 (Langfeldt, 2008) satte et støt i norsk utdanningspolitikk da
15-åringer presterte på et middels kompetansenivå internasjonalt i lesing, naturfag og
matematikk. Dette resulterte i politisk enighet om innføring av et nasjonalt
kvalitetsvurderingssystem basert på nasjonale prøver (Langfeldt, 2008). Målet med
innføringen av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet i 2004 var at det skulle medvirke til
kvalitetsutvikling ved å legge til rette for informerte avgjørelser på alle nivåer i opplæringen
(Budsjett-innst. S.nr 12 (2002-2003)). Systemet skulle gi informasjon om læringsutbytte,
læringsmiljø, læringsressurser og gjennomføring. Stortinget vedtok at de nasjonale prøvene
skulle inngå som et element av denne ordningen, og de nasjonale prøvene ble gjennomført for
første gang våren 2004. Formålet med de nasjonale prøvene er at de skal kartlegge elevenes
ferdigheter i forhold til læreplanens mål for grunnleggende ferdigheter samtidig som de skal
gi informasjon som grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid (Udir, 2017). Dette betyr at
på den ene siden skal resultatstyringen fungere som kontroll av måloppnåelse i forhold til
læreplanen mens den på den andre siden skal gi data når det gjelder læringsutbyttet og danne
et videre grunnlag for arbeid med undervisning og læring. Fra myndighetenes side er
intensjonen at lærerne skal få informasjon om hva elevene trenger å jobbe med individuelt
samtidig som det er en forventning om at skolens ledelse og ansatte skal omforme og
implementere dette på skolen for å skape sammenheng mellom politiske intensjoner og internt
arbeid.
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Innføringen av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet NKVS har gitt grobunn for en
diskusjon om skolens kvalitet. Er den norske skolen så god som vi ønsker den skal være, hva
er det som skal måles i tilfelle, og hva gjør man med resultatene av disse målingene?
Det finnes en del forskning på elevresultater og bruken av disse i skolen ut fra ulike
perspektiver, det være seg fra rektors, lærers, kommunens ståsted eller som en kombinasjon
av disse.

Både Emstad (2012) og Gunnulfsen & Møller (2016) tar utgangspunkt i rektors rolle, der
Emstad (2012) ser på rektors engasjement i arbeidet med oppfølging av skolevurdering, mens
Gunnulfsen (2016) ser på hvordan myndigheters forventninger til nasjonale prøver i lesing og
regning på ungdomstrinnet tolkes og forstås ut fra data hentet fra tolv individuelle intervjuer
med rektorer fra skoler i samme kommune. Emstads (2012) studie er en kvalitativ kasusstudie
som består av fenomenologiske intervjuer med både rektor, lærere og elever ved seks skoler
som har gjennomført skolevurdering, i tillegg til observasjoner og dokumentanalyser. Emstad
(2012) viser at rektors engasjement når det gjelder prioritering, tanker og ønsker om skolens
behov for videre arbeid har stor betydning for hvorvidt skolevurdering blir benyttet og i
hvilken grad. Selv om dette forskningsprosjektet tar utgangspunkt i et annet emne enn
elevresultater, handler det om hvordan bruke resultater til videre arbeid i skolen. I denne
studien fant Emstad (2012) at av seks grunnskoler, var det kun en skole som benyttet
resultatene formativt til læring. Gunnulfsen & Møller (2016) viser bl.a. at resultatene på
nasjonale prøver er isolert fra det interne vurderingsarbeidet og dermed ikke går innunder
skolens vanlige praksis, men at de til en viss grad brukes for å hjelpe lavt presterende elever.
Videre ser hun også på ansvarlighet i forhold til skoleledernes holdning, og finner at det er
viktigere for skolelederne å rette fokus mot lærernes og elevenes behov enn mot
myndighetenes behov for resultater, intern ansvarlighet skårer høyere enn ekstern
ansvarlighet. Rapportering til skoleeier representerer det som kan kalles "ansvarliggjøring
utenfra", men skolene styres mer av en sterk indre ansvarlighet der de er mest opptatt av å
arbeide videre med skolens interne planer og praksis. Skolene fortsatte med sitt arbeid når det
gjelder elevenes læring på samme måte som de hadde gjort tidligere, de nasjonale prøvene
fungerte mer symbolsk i forhold til hva myndighetene forventet.

Lærerperspektivet når det gjelder forskning på elevresultater og bruken av disse i skolen, tar
både Olaug-Berger (2008) og Mausethagen (2013) utgangspunkt i. Olaug-Bergers (2008) data
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ble innhentet gjennom spørreundersøkelse blant lærere ved to skoler for så å dybdeintervjue
to lærere ved hver skole. Av forskningen kom det fram at selv om skolene jobbet seriøst med
nasjonale prøver, påvirket ikke resultatene verken undervisning eller ledelse i større grad. Det
viste seg at nytteverdien av de nasjonale prøvene opplevdes som liten, der dilemma i forhold
til nasjonale prøvers funksjon blir vektlagt - fungerer de som kartlegging eller kontroll?
Mausethagens (2013) funn peker videre i samme retning, der utgangspunktet er
lærerprofesjonen sett i forhold til elevresultater og ansvarliggjøring, basert på
dokumentanalyse av stortingsmeldinger, politiske dokumenter fra Utdanningsforbundet og
fagfellevurderte artikler, samt observasjon, fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer
med lærere. Hun finner bl.a. at det kan virke som ansvarliggjøringspolitikken får lærerne mer
opptatt av å begrunne praksis, samtidig som de stiller seg kritiske til et for stort fokus på
resultater og de verktøy som tas i bruk for å bedre resultatene.

Med bl.a. utgangspunkt i Mausethagens (2013) forskning, søker det såkalte
PraDa- prosjektet (Prøitz, Mausethagen & Skedsmo, 2017) å gå bredere ut, ved å finne svar
på hvordan lærere, rektorer og kommuner bruker elevresultater i arbeidet sitt, og hvordan
og i hvilken grad bruk av elevresultater styrker skolens arbeid og forbedrer elevenes
læringsutbytte. Der blir data hentet gjennom kvalitative undersøkelser på tre ungdomskoler
som følges over tid samt to spørreundersøkelser som sendes ut til et større utvalg kommuner.
Utgangspunktet er at det har vært økt tilgjengelig informasjon om elevresultater samtidig som
det er mindre kunnskap om hvordan denne informasjonen faktisk brukes. Foreløpige
resultater i denne studien viser at i hvilken grad resultater brukes til læring og utvikling beror
på hvilke rammer som gis for forståelsen av hva elevresultater er til for og hvilket fokus
skoleeier, skoleleder og lærer vektlegger i dette arbeidet. Foreløpige funn viser at det har
oppstått noen endringer organisatorisk ved bl.a. bruk av resultatmøter på ulike nivåer.

Forskning sett ut fra en kombinasjon av rektors og læreres syn på tema, har både
Nordgård &Strøm (2014) og Ophaug (2015) tatt for seg. Nordgård & Strøms (2014) data er
hentet fra intervjuer med to rektorer og to grupper av matematikklærere i to ulike kommuner.
Av denne studien kommer det fram at både rektorer og matematikklærere i stor grad opplever
at gjennomføring og bruk av resultater er påtvunget fra myndighetene. Studien viser at
skolene legger større vekt på å følge opp resultatene enn selve utnyttelsen av resultater i
forhold til skoleutvikling. Interessant her er at rektor ser større nytteverdi i bruk av resultater
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enn hva lærerne gjør. Ophaugs (2015) data er hentet fra 59 lærere fra grunnskolen og 12
rektorer gjennom et kvantitativt eksplorerende forskningsdesign. Her kommer det frem at det
er ulikt mellom stor og liten kommune hvordan det arbeides med resultatene, og det fremgår
også at det er forskjellig oppfatning mellom rektorer og lærere i hvor stor grad det prioriteres
ressurser til dette arbeidet, og i hvilken grad dette arbeidet følges opp av rektor.

Av disse forskningsfunnene ser man at ulike perspektiver gir utfyllende informasjon om
samme tema. Samtidig kommer det fram sentrale områder som er felles uansett hvilket
perspektiv man tar utgangspunkt i, det være seg kartlegging og kontroll, intern og ekstern
ansvarlighet, nytteverdi av prøvene vs verdi i seg selv og rektors og læreres prioritering av
hvordan arbeidet med resultater utføres og følges opp. Bruk av elevresultater til læring i
skolen kan dermed være et sentralt forskningsfelt videre der denne masteroppgaven kan gi et
lite bidrag i forhold til skolens arbeid med elevresultater og hvilke prioriteringer som utøves
på denne arenaen.

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål
Nasjonale prøver er kommet for å bli, og er ment å brukes som grunnlag for videre læring.
Tanken bak innføringen av nasjonale prøver fra myndighetenes side var bl.a. å gi et viktig
redskap både til skoleeiere, foreldre og lærere for å fremme læring og danne grunnlag for
tilpasset opplæring. Videre står det i "Informasjon om nasjonale prøver, 2014" (Udir.no):
"Skolen skal se prøveresultatene i sammenheng med annen informasjon om elevene, og
resultatene skal brukes i arbeidet med grunnleggende ferdigheter og underveisvurdering." Til
tross for denne begrunnelsen ser man at medias hovedfokus går på rangering og
sammenligning av skolers og kommuners resultater med liten vinkling på den videre
oppfølgingen for å fremme læring.

Det handler om å få en god skole med fokus på kjerneoppgaven, nemlig bedre og mer
tilpasset opplæring av elevene. For skoleledere betyr dette at de må legge forholdene til rette
for å kunne skape gode kombinasjoner mellom praksisbasert utprøving, refleksjon og
teoretisk erkjennelse, og dermed nyttiggjøre seg den kunnskapen som allerede finnes.
Ledelsens fokus og oppfølging blir viktige faktorer å undersøke, men like nyttig blir det å se
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på de ansattes oppfatning og kunnskap om hvordan elevresultater brukes i skolen med tanke
på elevens videre læring.

I takt med at nasjonale prøver har festet mer grobunn i samfunnet, har informasjon om
elevresultater vært mer tilgjengelig. Samtidig har det vært lite fokus på hvordan denne
informasjonen brukes. Studier har også vist at gjennomføring og bruk av resultater kan føles
påtvunget fra myndighetene der det legges mer vekt på oppfølgingen enn selve utnyttelsen av
resultatene i forhold til skoleutvikling (Nordgård & Strøm, 2014). Andre studier viser at
elevresultater på nasjonale prøver jobbes med separat uten at de utgjør en del av skolens
helhetlige praksis (Gunnulfsen & Møller, 2016). Ut fra perspektivet om at skolens kjerneoppgave er elevenes læring, blir det interessant å finne svar på denne problemstillingen i
oppgaven:
Hvordan brukes elevresultater til læring i skolen? Ved analyse av intervjuer med tre
lærere og rektor ved en barneskole vil jeg utforske hvordan resultater på nasjonale prøver
brukes til videre læring.

Forskningsprosjektet velger jeg å basere på to komponenter. Den første komponenten er
ansvarliggjøring ut fra tanken om at lærerne er ansvarlige for elevenes læring, men også
overfor Kunnskapsløftet (K06), foreldre, rektor og utdanningsmyndighetene. På samme
måte er rektor den ansvarlige når det gjelder elevenes læring, og må også stå til ansvar
overfor lærere, foreldre, planer og rammeverk gitt av både kommunen og utdanningsmyndighetene. Av dette blir det interessant å se på hvordan de tre faktorene kommune,
skoleledelse og lærere spiller inn i forhold til ansvarliggjøring. Prøitz et al. (2017) viser at
nettopp i hvilken grad resultater brukes til læring kommer an på hvilket fokus skoleeier,
skoleleder og lærer vektlegger i dette arbeidet. Det første forskningsspørsmålet
er derfor:
Hvordan kan vi forstå ansvarliggjøring rundt elevresultater i skolen? Her vil jeg ta for
meg kommunens plan og oppfølging, skolens planer og hvordan både rektor og lærere kjenner
seg ansvarliggjort.

Den andre komponenten er ledelse i skolen ut fra bl.a. Robinsons teori (2014) om elevsentrert
skoleledelse, der ledelsens påvirkning på elevenes læring er indirekte. Skoleledelse utøves av
skoleleder, og dette oppleves av lærerne på ulike måter. Samtidig utøves ledelse i skolen av
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læreren i klasserommet. Emstad (2012) viser til rektors påvirkning i forhold til
utviklingsarbeid, at ledelsens engasjement når det gjelder prioriteringer og ønsker om skolens
videre behov har stor betydning for hvordan et skoleutviklingsarbeid benyttes og i hvilken
grad. Det andre forskningsspørsmålet blir dermed:
Hvordan kan vi forstå ledelse rundt bruk av elevresultater i skolen? Med ledelse kan man
forstå at det er en samhandling mellom den som leder og den ledede, altså noe som personer
utfører sammen (Wadel, 1997). Fullan & Quinn (2016) tar for seg hvordan lede på en effektiv
måte der det handler om helhet og sammenheng, ikke bare for den enkelte, men også som
deltaker i en gruppe. Robinsons (2014) teori om elevsentrert ledelse dreier seg om hvordan
utføre ledelse sentrert rundt elevens læring og utvikling. Av dette ser man at skolens ledelse
kan ha stor betydning for bruk og utnyttelse av elevresultater samtidig som det er viktig å se
dette i forhold til hvordan lærerne blir ledet og hvordan de selv leder elevene mot videre
læring.

1.3 Oppgavens struktur
Jeg vil her ta for meg hvordan oppgaven er bygget opp. Tema for oppgaven er oppfølging av
elevresultater med utgangspunkt i nasjonale prøver og dette ble presentert i innledningen. Der
kommer bakgrunn og tema for oppgaven frem i forhold til hva som er problemstillingen for
denne oppgaven. Utgangspunktet er resultater på nasjonale prøver og hvordan disse benyttes
videre i skolens utviklingsarbeid der ansvarliggjøring og skoleledelse vil være sentralt.
Kapittel to tar for seg teori i forhold til ansvarliggjøring og ledelse. Dette er elementer som
kan stå hver for seg, men som også kan virke gjensidig på hverandre. Hvordan skolen ledes
og styres gir rom for felles føringer for arbeidet, samtidig som ansvarliggjøring spiller inn
både på kommune-, skole-, leder- og lærernivå.
I kapittel tre vil jeg gjøre rede for den forskningsmetoden jeg har brukt der jeg vil redegjøre
for forskningsdesign og begrunne hvorfor jeg har valgt å benytte kvalitativ metode. Her blir
datainnsamling, bearbeidelse og analyse presentert.

Kapittel fire vil ta for seg presentasjon av funn og analyse av disse ut fra de to områdene
ansvarliggjøring og ledelse i skolen
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I kapittel fem vil jeg foreta meg en diskusjon og drøfting av funnene i forhold til teori som
belyser de ulike områdene ansvarliggjøring og ledelse.

Kapittel seks tar for seg konklusjoner, refleksjoner og sammenfatninger ut fra hvordan
elevresultater brukes til læring i skolen, der jeg vil belyse implikasjoner for ansvarliggjøring
og ledelse videre i skolens arbeid med læring og utvikling.
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2 Teori
2.1 Ansvarliggjøring
Ansvarliggjøring dreier seg om å bli gitt ansvar samtidig som man forplikter seg til ansvar
overfor egne og andres forventninger (Bachmann, Sivesind & Bergem, 2008). Ved at skolen
stilles til ansvar med resultatforbedring som mål, vil disse prosessene omtales som
ansvarliggjøringsmekanismer (Elstad, 2008).
I følge Langfeldt, Elstad & Hopmann (2008) er accountability det internasjonale uttrykket for
den styringsformen som har fått en økende betydning for styring av utdanning i Norge.
Utgangspunktet er begrepet presentert av Langfeldt, Elstad & Hopmann (2008) ut fra
forskningsprosjektet ASAP1 der accountability presenteres som en ansvarsform der prosess og
produkt må sees i sammenheng for å få til forbedringsresultater i skolens praksis. Som basis
gjelder at endringer og restrukturering ikke forbedrer prosessene så sant ingen holdes
ansvarlig for produktene. Skolens ressursgrunnlag, prosesser og resultater må sees i
sammenheng. Det handler om at noen holdes til ansvar som igjen knyttes opp mot bruk av
tester som mål for resultatene. Det er vanskelig å finne et tilsvarende begrep på norsk, men
ansvarsstyring kan ifølge Langfeldt (2008) være et dekkende ord da det rommer samhandling
mellom de ulike nivåene i utdanningssystemet (stat, kommune, skole, lærer m.m.) der en
dialogisk innfallsvinkel også retter fokus mot prosess, mål og videre utvikling. Birkeland
(2008) definerer seg fram til at både helhetsrevisjon, resultatledelse og ansvarsforvaltning
sammen utgjør det man tenker med accountability.

Accountability utgjør en form for ansvarsform som påvirker hele spekteret av
utdanningsvirksomheten, alt fra politiske beslutninger og kommunale styringer til det
pedagogiske arbeidet i klasserommet. I likhet med Langfeldt knytter Roald (2012) uttrykket
til mål og prestasjoner, men definerer accountability som "Det å gi handlingsrom innenfor
ansvarsstyringen og å utnytte det handlingsrommet som det blir gitt åpning for. " (s. 36). Han
påpeker viktigheten av å vise det brede spekteret der alle sider ved skolens mål fremstår som
en del av arbeidet med kvalitetsvurdering.

1

"Achieving School Accountablitity in Practice" (Langfeldt, 2008)
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I oppgaven videre vil jeg bruke ansvarliggjøring som begrep, sett ut fra det å bli gitt ansvar og
ta ansvar overfor egne og andres forventninger der det å stilles til ansvar resultatforbedring
som mål, blir sett på som ansvarliggjøringsmekanismer (Bachmann et al, 2008, Elstad, 2008).
I et utdanningssystem der hovedoppgaven er elevenes læring, vil ansvarliggjøring ligge i
oppgavene elevene skal utføre. Det å få elever til å engasjere seg i dypere læring vil ifølge
Fullan & Quinn (2016) kanskje være det største ansvaret i lærerprofesjonen og
utdanningssystemet. Et annet begrep som går innunder dette emnet er ansvarlighet (Fullan &
Quinn, 2016). For å sikre ansvarlighet mener Fullan & Quinn (2016) at man må se på hvilke
betingelser som ligger til grunn for å være ansvarlig både overfor seg selv og resten av
gruppen. I følge Fullan & Quinn (2016) kan ansvarlighet deles i intern og ekstern
ansvarlighet. Disse dimensjonene henger nøye sammen, individer og grupper holder
hverandre gjensidig ansvarlige for prestasjonene, der data og resultater brukes aktivt i
forbedringsarbeidet. Med intern ansvarlighet menes individer og grupper som arbeider på en
slik måte at de tar på seg ansvaret for alle elevenes suksess og læring og holder hverandre
gjensidig ansvarlige for prestasjonene.
Elmore (2004) i Fullan & Quinn (2008) fant i sin forskning at skoler med god utvikling når
det gjelder elevresultater hadde tilrettelagt med samarbeidskultur kombinert med individuell
ansvarlighet, felles forventninger og korrigerende tiltak for læreren. Elmore (2004)
understreker at når så å si alle avgjørelser om ansvarlighet blir gjort av hver enkelt lærer ut fra
deres individuelle oppfatninger av hva de og elevene deres kan gjøre, virker det usannsynlig
at disse avgjørelsene vil være en forbedring for skolen samlet sett. Eksempler på god intern
ansvarlighet derimot, kan være at fokus dreier seg mer om elevens læring, ikke så mye om
resultatene i seg selv. Det å ha eierskap til alle elevers læring, ikke bare de man har spesielt
ansvar for som lærer er også et eksempel på intern ansvarlighet. At lærerne deler erfaringer,
vet man hva man gjør og skal se etter når det gjelder elevenes endring i resultater, er tegn på
god intern ansvarlighet. At man avprivatiserer praksis ved å dele erfaringer slik at man får
felles praksis er også et eksempel på hvordan sikre intern ansvarlighet. Fullan & Quinn (2016)
understreker at dersom man ønsker at elevene skal bli mer ansvarlige, må man endre praksis
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til metoder som øker elevenes ansvar i forhold til egen læring. Dette oppnås ved at lærerne
bruker elevresultater aktivt i utviklingsarbeidet.
Med ekstern ansvarlighet menes standarder, forventninger, transparente data og utvalgt
inngripen eller endringer (Fullan & Quinn, 2016). Ekstern ansvarlighet (styring) fungerer
dårlig dersom det eksisterer en lav intern ansvarlighet i organisasjonen – det betyr at intern
ansvarlighet må gå forut for den eksterne hvis målet er endring som varer (Fullan & Quinn,
2016). Først når den interne ansvarligheten er på plass, vil den eksterne ansvarligheten gi god
effekt. Dette inkluderer å etablere profesjonelle standarder og felles praksis, jevnlig
oppfølging av at praksis etterleves, at man baserer seg på gjensidig ansvarlighet både opp og
ned i systemet, og at man har indikatorer for å måle ulike kriterier som f.eks grad av
samarbeid, tillit m.m. Som leder er det viktig å forholde seg til de føringer og mål som er gitt
fra utdanningsmyndigheter, kommune og skoleeier og sørge for at utviklingen på skolen går i
riktig retning.

Gunnulfsen & Møller (2016) viser bl.a. at skoleledernes ansvarlighet i dette spennet mellom
myndighetenes føringer og skolens interne planer og praksis, bærer preg av å være mest
opptatt av lærernes og elevenes behov der intern ansvarlighet skårer høyere enn ekstern
ansvarlighet. Rapportering til skoleeier representerer det som kan kalles ansvarliggjøring
utenfra, men skolene styres mer av en sterk indre ansvarlighet der de er mest opptatt av å
arbeide videre med skolens interne planer og praksis. Skolene som ble undersøkt fortsatte
med sitt arbeid om elevenes læring på samme måte som de hadde gjort tidligere, de nasjonale
prøvene fungerte mer symbolsk i forhold til hva myndighetene forventet.

Studier (Engeland, Langfeldt & Roald, 2008) gjort i forhold til hvordan norske kommuner
forholder seg til ansvarsstyring tar utgangspunkt i styringsstruktur, kommunens arbeid med
visjoner og mål for opplæringsvirksomheten, hvilke verktøy kommunene bruker i styring av
opplæringsvirksomheten og sentrale prosesser og relasjoner i kommunens styring av
opplæringsvirksomheten. Konklusjoner viser at det ikke er selve organiseringen av en
kommune, men derimot hvordan kommunen utnytter selve handlingsrommet som blir viktig
når det gjelder ansvarsstyring. Det viser seg å være utfordrende å etablere sammenhenger
mellom kommunens mål, drift og utvikling i skolen. Systematikken og sammenhengene for å
nå pedagogisk måloppnåelse synes mer uklar enn den økonomiske målsettingen, f.eks. bruk
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av vurderingsresultatene viser også at det blir mer på et skoleansvarlig nivå uten at
rapportering til kommunen bidrar til en mer helhetlig forståelse på kommunenivå. Selv om det
funn indikerte at noen kommuner brukte kunnskapsutviklende arbeidsformer, viser studien at
ansvarliggjøring kan gi økt avstand mellom stat, kommune og skole der tilsyn og kontroll blir
mer vektlagt enn gjennom aktivt å bruke ansatte og brukere som deltakere.

Forskning på evaluering og ansvarliggjøring ut fra læreplaner og vurdering (Bachmann et al,
2008) viser at skolene for det meste ser nytten av ulike kartlegginger for pedagogiske formål,
men at de ulike vurderings- og kartleggingsverktøyene brukes som grunnlag for intern
vurdering og utvikling, ikke som del av ytre kontroll. Undersøkelsen viser at det nasjonale
systemet for evaluering hadde betydning for skolens praksis ved at prøvene hadde bidratt til
endring av skolens vurderingspraksis både når det gjaldt rutiner ved resultatoppfølging og
personalets kompetanseutvikling. Dette viser at prøvene påvirket de pedagogiske prosessene i
større grad enn den eksterne siden av evalueringen. Sett i et accountability-perspektiv brukes
ikke resultatene til kvalitetsutvikling, men at det heller er en profesjonell ansvarsplikt som
reflekteres. Det kan se ut til at eksterne vurderinger som nasjonale prøver f.eks, brukes internt
når det gjelder skolens pedagogiske utvikling og at skolen dermed kjenner seg indre
ansvarliggjort.

Langfeldt (2008) poengterer at man med ansvarsstyring stilles til ansvar samtidig som det
innebærer en prosess der noen kan bestemme hva andre skal være ansvarlige for.
Ansvarsstyring betyr også at det er samsvar mellom ansvar og forventninger. I norsk
sammenheng kan man ifølge Langfeldt anta at "… elevenes resultater reflekterer skolens
kvalitet" (Langfeldt, 2008, s.71). I den forbindelse poengterer han at det er viktig å være
kritisk til hva man kan ta ansvar for, annet enn det man har innflytelse over. Dette gjelder
både for ledelsen, men ikke minst for lærerne. Fokus på økte resultater kan medføre at skolen
styres mer mot boklige resultater. Dersom skole og lærere utsettes for press i forhold til økte
resultater, kan man få kortsiktig fremgang. Men hvis det heller ikke legges til rette for å få
hjelp til hvordan forbedringene skal finne sted, kan konsekvensene bli "teaching for the test"
der fokus på kvalitet og elevenes læring ikke blir vektlagt i så stor grad. Mausethagen (2013)
peker nettopp på dette, at ansvarliggjøringspolitikken får lærerne til å begrunne egen praksis i
større grad samtidig som de stiller seg kritiske til et for stort fokus på resultater og verktøy for
å bedre resultatene. Ifølge Langfeldt (2008) er det avgjørende at prøveresultater sees i
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sammenheng med andre resultater og vurderinger av elevene samt fysiske rammefaktorer for
å kunne identifisere de faktorene som må endres for å bedre resultatene.

Roald (2012) referer til Fullan (2003) som en av kritikerne til myndighetenes vektlegging av
effektive og resultatorienterte skoler, da spesielt i USA og Canada, og som mener at dette står
i kontrast til hva som reelt fremmer kvalitet i skolen - nemlig undervisningskompetanse og
læreres kunnskap om læring. Videre ser vi som nevnt over at Fullan & Quinn (2016) mener at
det å få elever til å engasjere seg i dypere læring kanskje vil være det største ansvaret i
lærerprofesjonen og utdanningssystemet.

2.2 Ledelse
Ledelse har ulike definisjoner og er vanskelig å definere klart og entydig. Sett ut fra et

relasjonelt og prosessuelt perspektiv kan ledelse forstås som “... en prosess som både
formelle ledere og ledede er deltakere i.” (Wadel, 1997 s. 39). Ledelse kan deles i
administrativ og pedagogisk ledelse. Pedagogisk ledelse er det som kreves for å lede og
initiere refleksjons- og læringsprosesser i organisasjoner og har stor betydning for skolens
læringskultur. Wadel (1997) påpeker forskjellen mellom en formell leder og ledelse.
Ledelse blir dermed en samhandling mellom den som leder og den ledede, altså noe som
personer utfører sammen.

Administrativ ledelse er i hovedtrekk knyttet til utvikling og håndtering av regler der det
overordnede målet er å skape et system og orden i organisasjonen. Administrativ ledelse
kan deles inn i innovativ og byråkratisk ledelse. Slik kan det gjøres, eller slik skal det
gjøres. Administrativ og pedagogisk ledelse er dimensjoner ved ulike lederroller der den
administrative dimensjonen går ut på å planlegge, koordinere og strukturere, mens den
pedagogiske dimensjonen dreier seg om å inspirere, trene og veilede. Den pedagogiske
ledelse kan være reproduktiv eller produktiv der den førstnevnte går ut på å finne ferdige
løsninger på problemet mens den produktive dreier seg om å være spørrende og kunne sette
i gang refleksjonsprosesser (Wadel, 1997).

God ledelse er gitt ved utvikling av konkrete mål, god evne til å løse problemer og utvikling
av et felles begrepsapparat som gjør at organisasjonsmedlemmene snakker sammen og forstår
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hverandre på en konstruktiv måte (Johnsen, Busch, Johnsen &Vanebro 1986 i Wadel, 1997).
Her ser vi likheter til både Fullans & Quinns (2016) ledelsesteori og Robinsons (2014) teori
om elevsentrert ledelse. Fullan & Quinn (2016) tar for seg hvordan lede på en effektiv måte.
Det handler om helhet og sammenheng, ikke bare for den enkelte, men også som deltaker i en
gruppe. Helhet og sammenheng har sin opprinnelse i den dype felles forståelsen av formålet
med oppgaven, og oppnås ved intensjonal (bevissthet som handler om) handling og
samhandling, kapasitetsbygging, tydelighet og utforsking av egen praksis. Robinsons (2014)
teori om elevsentrert skoleledelse dreier seg om hvordan utføre ledelse sentrert rundt elevens
læring og utvikling.

2.2.1 Tillit som lederferdighet
I følge Robinson (2014) kreves tre lederferdigheter (se figur 2.2): For det første må man
kunne anvende kunnskap om effektiv undervisning, læreres læring og skolen som
organisasjon, nettopp for å kunne ta administrative beslutninger av høy kvalitet. For det andre
må man ha ferdigheter i å løse komplekse problemer – man må finne ut hva utfordringene er
og skape løsninger som er bærekraftige. Den tredje lederferdigheten er at man må kunne
bygge opp tillit basert på respekt, omsorg, kompetanse og integritet både blant ledere, lærere,
foreldre og elever.

I min oppgave velger jeg å utdype dette med tillit da problemstillingen min går ut på å finne
informasjon om hvordan elevresultater brukes til læring. Kompetent ledelse vil si både å
kontrollere og å gi tillit, begge mekanismene må til for å kunne nå nye mål (Langfeldt, 2008).
Tillitsnivået har stor betydning for hvordan ledelse, lærere og elever fungerer sammen og på
den sosiale og akademiske framgangen for elevene (Bryk & Schneider,2002, Tschannen –
Moran og Hoy, 2000 i Robinson, 2014).

Ledelse består i å benytte styringsinformasjon til å skape tiltak som bygger på tillit og
kontroll. Tiltak kan være tillitsskapende eller kontrollerende der formålet er å kunne påvirke
relasjoner. Det er enklest å få oppslutning om de tillitsskapende tiltakene, men kontrollerende
tiltak kan man også ha forståelse for når begrunnelsen er klar (Langfeldt, 2008). Formålet
med å lage tiltak er å kunne påvirke relasjoner. Det skjer stadig endringer i skolen og i
samfunnet ellers, og dette kan være en ledelsesutfordring i forhold til hvordan man skal få alle
med på denne endringen. Mestring er grunnleggende i forhold til det å kunne møte endringer.
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I følge Robinson (2014) dreier det seg om å mestre utviklingsarbeidet på måter som bygger
tillit gjennom kontinuerlig læring og utvikling sammen. De avgjørende faktorene for tillit er
respekt, det å vise personlig omsorg, kompetanse og integritet. Med respekt menes at man
viser at man setter pris på andres ideer. Å vise personlig omsorg betyr å bry seg om både det
personlige og det profesjonelle livet til personalet. Kompetanse handler om hvordan
inkompetanse behandles ved en skole av ledelsen. Integritet handler om at alles handlinger i
siste instans må oppfattes som tjenlige for barnas interesser.

2.2.2 Fem ledelsesdimensjoner
I følge Robinson (2014) er det fem dimensjoner som påvirker alle de tre lederferdighetene i
forhold til elevsentrert ledelse (se figur 3.1):

Figur 2.2 De fem dimensjonene støttet av de tre lederferdighetene (Robinson, 2014)

Den første dimensjonen er å etablere mål og forventninger. Her hevder hun at det er tre
forhold som gjelder: For det første må de ansatte føle seg forpliktet til målet, de må ha tro på
at de når det, samtidig som målet må være spesifikt og målbart (Robinson, 2014). Det skilles
mellom prestasjonsmål og prosessmål der ambisjonen må oppleves realistisk. Engasjement
for mål kan oppnås ved å sette prosessmål dersom kapasiteten til prestasjonsmål er noe svak.
Hun understreker viktigheten av at lærerne er en del av prosessen. Arbeid med målsetting gjør
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at man oppnår det man fokuserer på. Denne tankegangen finner vi igjen i flere
organisasjonsteorier (Senge 1990, 1999, Dalin, 2012 og Irgens, 2010 i Roald, 2012) og Fullan
& Quinn (2016). Senges (1990, 1999 i Roald, 2012) organisasjonsteori handler det om å ha
en felles visjon der det felles fremtidsbilde skolens aktører slutter opp om og integrerer både
personlige og felles visjoner. Å forstå skolen som organisasjon inneholder de fem
hoveddimensjonene verdier, strukturer, relasjoner, omgivelser og strategier der verdier
handler om uttalte mål, men også om de verdiene som kommer til syne i praksis, de såkalte
uformelle målene (Dalin, 2012 i Roald, 2012). Fullan & Quinns (2016) fokuserte retning
handler om å være formålsdrevet som skole, etablere betydningsfulle mål, ha klare strategier
der ledelse preges av endringsledelse. Mennesker trenger å oppleve at de lykkes for å fortsette
arbeidet, de må forstå hvilke betingelser som skal til for å få gode resultater – de må oppleve
et formål med arbeidet sitt. I følge Fullan & Quinn (2016) er det ikke mangel på mål som er
utfordringen, men snarere det at skolen har for mange mål eller at de oppleves å ha liten
forbindelse med det daglige arbeidet.

Den kollektive utviklingen ved en skole, viser betydningen av å stille krav til samarbeid og
planlegging av god læring (Irgens, 2010 i Roald, 2012). Det å samarbeide og planlegge god
læring krever tid. Man må ha tydelige mål og planer og dette må sees i sammenheng, også på
et overordnet nivå. Lærerne må også ha innsikt i hva som er målet med deres profesjonelle
utvikling, kunne reflektere og vurdere egen innsats. Man må finne felles løsninger og rutiner
og danne felles plattform i forhold til evaluering og utvikling.

Den andre dimensjonen til Robinson (2014) tar for seg strategisk bruk av ressurser.
I følge Robinson er det viktig å evaluere og revurdere den nåværende ressursbruken ved
skolen for å sjekke ut sammenhengen mellom nåværende prioriteringer og prioriterte
læringsmål. Det handler om personalpolitikk, undervisningsverktøy og strategiske
beslutninger om undervisningstid. Det som har sterkest påvirkning på elevprestasjoner er
kvaliteten på undervisningen (Rivkin, Hanushek & Kain, 2005 i Robinson, 2014). Likeså ser
vi av Dalins organisasjonsmodell (Dalin, 2012 i Roald, 2012) at både strukturer, strategier og
relasjoner fremheves som tre av de fem hoveddimensjonene for å forstå skolen som
organisasjon. Strukturer forstås som de formelle rammene når det gjelder organisering og
oppgaveløsing. Gode strukturer ivaretar tradisjoner og rutiner, men er også fleksible i forhold
til forandring og fornying i skolen. Strategier går ut på hvilke arbeidsmetoder og verktøy man
16

velger når det gjelder utviklingsarbeidet i skolen. For ledelsen blir det viktig å skape
dynamikk og balanse mellom skolens mål, strukturer, relasjoner og omgivelser. Relasjoner
handler om kvaliteten på det mellommenneskelige samspillet i organisasjonen.
Kommunikasjonen må være konstruktiv for å utvikle organisasjonen videre slik at uavklarte
verdikonflikter, uegnede strategier eller forhold til omgivelsene kommer for dagen. Robinson
(2014) trekker inn dette med god personalpolitikk, der tiltak for å beholde gode lærere og
foreta erstatninger kan vise seg nødvendig. Det å investere i et profesjonelt læringsfellesskap
blant lærerne er ifølge Robinson mer hensiktsmessig, da det er forbedringer i kvaliteten på
den daglige klasseromspraksisen som har størst betydning for elevenes læring.

Den tredje dimensjonen er å sørge for undervisning av høy kvalitet gjennom
planlegging, koordinering og evaluering av lærere og undervisningen de gir. Robinson
(2014) understreker at hovedfokus i skolen er elevenes læring, og at man ikke må la andre
ting stå i veien for skolens kjerneoppgave. Alle lærerne som er tildelt ansvar for kvaliteten på
undervisning og læring utfører pedagogisk ledelse, der læringen må holde høy standard. Det
betyr at i tillegg til å være en pedagogisk leder, er rektor også en leder for andre pedagogiske
ledere.

I skoler med mer sammenhengende undervisningsprogram presterer elevene bedre (Newman
et al., 2001 i Robinson, 2014). Et sammenhengende undervisningsprogram bygger på tre
komponenter; et felles undervisningsrammeverk på skolen, skolens kultur støtter opp om og
ser nytten av å bruke rammeverket, skolen benytter ressurser for å støtte bruken av
undervisningsrammeverket. Sammenheng i undervisningen skaper prestasjon, så også for
lærere. Lærere vil kunne øke sin prestasjon gjennom profesjonelle læringsmuligheter. Økt
sammenheng vil gjøre læringsoppgavene mer tydelige og klare, og gi høyere motivasjon.
Dimensjonen strategier (Dalin, 2012 i Roald, 2012) framhever nettopp dette, at hvilke
arbeidsmetoder og verktøy man velger er viktig i forhold til kvalitet og retning på
utviklingsarbeidet i skolen.

Kvalitetsundervisning betyr å maksimere tiden elevene skal lære, være engasjert og lykkes
med innlæringen, og ifølge Robinson (2014) utvikles denne gjennom sykluser av
undersøkelser og handlinger som er laget slik at de øker undervisningens påvirkning på
elevenes motivasjon og læring. Her handler det om å bruke dokumentasjon til
17

forbedringsformål, og skape en kultur for å bruke data som grunnlag for beslutninger. For å
kunne bruke data til kvalitetsforbedring må man kunne skape sterke forbindelser mellom data
og beslutninger der kvaliteten sikres av kunnskap, verdigrunnlag og respekt i forhold til
diskusjon og tolkning av data.

Den fjerde dimensjonen handler om å lede lærernes læring og utvikling. I følge Robinson
(2014) er det denne dimensjonen som er mest effektiv i forhold til elevenes læring. Det handler
om at skoleledere fremmer og deltar i utviklingen av lærernes profesjonelle læring. Dette må sees
på som en kollektiv innsats da det handler om undervisning av alle elevene på skolen. Likeledes
må man skape grobunn for gode refleksjoner der det gis rom for mangfold og ulike synsvinkler.
Dette omfatter det å skape gode muligheter for samarbeid om hvordan læreren skal forbedre
undervisningen sin. Det er også avgjørende at sammenhengen mellom undervisning og
læreplanarbeid er sterk slik at felles undervisnings- og læringsstandarder vil bli mer synlige i det
daglige arbeidet.

Kollektivt og individuelt ansvar kan virke gjensidig støttende på hverandre. Her er det viktig å se
på de involvertes handlingsteori. Man må undersøke lærernes årsak til å opprettholde praksis for å
forstå i hvilken grad handlingsteoriene og det foreslåtte alternativet samsvarer med hverandre.

Langfeldt (2008) trekker fram at det å kunne dele erfaringer, å kunne sette ord på hva som
virker eller motiverer er grunnleggende i forhold til organisasjonslæring. Den mest geniale
ideen vil ikke være mer verdt enn de som deler innsikten. God ledelse handler derfor om å
dele denne innsikten mellom flest mulig ansatte slik at man går den samme veien i forhold til
mål og ansvar.

Den femte dimensjonen handler om å sikre et velordnet og trygt læringsmiljø for lærere
og elever. I seg selv er ikke et trygt læringsmiljø nok for å oppnå læring av høy kvalitet, men
det er praktisk talt umulig å lykkes med læringen dersom trygghet ikke finner sted.
“Hensikten med dimensjon 5 er å skape et skolemiljø som fremmer grunnlaget for elevenes
engasjement i egen læring.” (Robinson, 2014, s. 121). Her ser vi at Dalin (2012 i Roald,
2012) også vektlegger det trygge læringsmiljøet i dimensjonen relasjoner der kvaliteten på
det mellommenneskelige samspillet i organisasjonen vektlegges. Kommunikasjonen må være
konstruktiv for å utvikle organisasjonen videre slik at uavklarte verdikonflikter, uegnede
strategier eller forhold til omgivelsene kommer for dagen.
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Robinson (2014) mener det er av stor betydning å øke elevenes fysiske og psykiske trygghet
på skolen samt bygge opp et godt skole/hjem-samarbeid. Elevenes engasjement i skolen beror
på om de føler seg fysisk og psykologisk trygge, og at flertallet av lærerne bryr seg om dem.
Dette påvirkes videre av forholdet mellom foreldre og skole, jo sterkere dess bedre. Som leder
blir det viktig å legge forholdene til rette for en sammenhengende og forskningsbasert
tilnærming til foreldresamarbeid basert på gjensidig tillit.

2.3 Oppsummering
Teorikapittelet har tatt for seg ansvarliggjøring og ledelse i skolen. Teoriene som er presentert
er ment å sette perspektiv og retning på selve arbeidet i denne oppgaven og gi kunnskap i
forhold til hvordan en skole bruker arbeidet med elevresultater til læring, i dette tilfellet
nasjonale prøver. Ansvarliggjøring sett i forhold til kommunens mål, drift og utvikling i
skolen, skolens ledelse og lærere er viktige perspektiver å ha med seg videre. Dette henger
igjen sammen med utøvelse av ledelse i skolen og hvordan den som leder og den ledede
samhandler og griper tak i dette arbeidet. Ved å ta utgangspunkt i ansvarliggjøring og ledelse
mener jeg å kunne oppnå mer innsikt i hvordan nasjonale prøver brukes når det gjelder det
grunnleggende som skjer i skolen, nemlig elevenes læring.
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3 Metode
I dette kapitlet vil jeg ta for meg forskningsdesign, kvalitativ forskning, samt hvilke metoder
og strategier jeg har gjort bruk av. Jeg vil videre utdype datagrunnlaget. Deretter vil jeg si noe
om hvordan dataene er analysert og sette dette i perspektiv av troverdighet, overførbarhet og
etiske verdier.

3.1 Kvalitativ metode
Hva man velger av design og metode, kommer an på hva som skal studeres, hva som binder
dataene sammen og hvilke konklusjoner som kan tas ut fra det forskningsarbeidet som er
gjort. Dersom man vil finne ut av hvordan noe gjøres, sies, fremstår eller utvikles, er
forskningen kvalitativ. Dette i motsetning til kvantitativ forskning som går ut på å finne ut
hvor mye som finnes av noe (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Høsten 2015 gjennomførte jeg
en pilotstudie sammen med en annen student der jeg valgte kvalitativ metode ved at det bl.a.
ble testet ut en intervjuguide der tema var nasjonale prøver og oppfølging av disse ut fra
rektors perspektiv. Funnene fra denne pilotstudien gjorde meg nysgjerrig på flere sider ved
dette temaet. Hva rektor formidlet var svært interessant, men jeg fikk lyst til å høre med
lærerne, om det rektor sa stemte overens med virkeligheten. Hvor godt var rektors tanker og
ideer om oppfølging av nasjonale prøver forankret i personalet? I hvilken grad stemte dataene
fra rektor overens med det som skjedde i klasserommet? Jeg ville finne ut hvordan teori og
praksis var koblet sammen. Ut fra mitt mål om å se på bruken av elevresultater i skolen i
forhold til ansvarliggjøring og ledelse og finne ut hvordan ledelse og lærere arbeidet med
oppfølging av elevresultater på nasjonale prøver, valgte jeg derfor å benytte meg av kvalitativ
forskningsmetode. Metoden jeg valgte var intervju, nettopp for å kunne forske på hvordan
noe gjøres sies eller utvikles (Brinkmann & Tanggaard, 2010), der fokus vil være rettet mot
deltakernes uttalelser og perspektiv (Postholm, 2010). Utgangspunktet var Maxwells (2013)
interaktive modell for kvalitativt forskningsdesign (se figur 3.1) som er ment å kunne
anvendes av og for forskning, hvilket betyr at den i tillegg til planlegging også kan brukes til
gjennomføring av selve studiet der hver del er avgjørende for helheten. Mål, teori, metode og
validitet er faktorer som påvirker hverandre gjensidig.
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Figur 3.1. Interaktiv modell av forskningsprosjektet " Oppfølging av elevresultater" modifisert fra Maxwell modell (2013)

Utgangspunktet for forskningsprosjektet mitt var oppfølging av læringsresultater sett i et
videre perspektiv der målet for prosjektet var å finne ut hvordan elevresultater brukes til
læring i skolen, og hvilke implikasjoner dette har for skoleledelse og lærere. Dette ønsket jeg
å gjøre gjennom to forskningsspørsmål i forhold til ansvarliggjøring og ledelse i skolen.

Av modellen ser man at forskningsspørsmålene hadde betydning for mitt valg av teori
samtidig som teorien er med på å virke inn på forskningsspørsmålene. I følge Maxwell (2013)
oppstår en interaktiv gjensidig påvirkning slik at de ulike faktorene som kommer fram bringes
sammen ut fra et felles sett av begreper og prinsipper. Det finnes mange teorier innen
ansvarlighet, men valget falt bl.a. på Langfeldt (2008) og Fullan & Quinn (2016), mens
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Robinson (2014) og Wadel (1997) ble utgangspunkt for ledelse i skolen. Dette utvalget av
teorier kan utdype og berike forskningsprosjektet slik at jeg kan søke å finne svar på
problemstillingene mine. Begreper som jeg benytter meg av videre i forskningsarbeidet vil
kunne bli påvirket av teorigrunnlaget. Samtidig må man være klar over at et slikt utvalg kan
virke noe begrensende i forhold til det å være åpen for andre vinklinger og synspunkter som
måtte dukke opp under selve forskningsarbeidet.

Validiteten vektlegges i alle faser i forskningsprosjektet i forhold til spørsmålene: Hvordan
kan resultatene støtte eller utfordre mine antagelser? Hvordan fremstår resultatene som
troverdige? Av dette ser man at den teoretiske referanserammen som teorier, modeller og
begreper videre i analysen av materialet samt metode vil kunne gi oversikt over selve
fagfeltet, men at det samtidig er viktig å gi rom for kontroll og etterprøving, slik at selve
validiteten sikres.

3.2 Utvalg
I kvalitativ forskning er hensiktsmessig utvalg et generelt utvalgskriterium som favner
utgangspunkt for valg av setting eller personer (Postholm, 2010). Kriteriet for utvalg av skole
var at den skulle ha jevnt gode resultater på nasjonale prøver over tid. Grunnen til dette var at
muligheten for at de hadde jobbet med nasjonale prøver var til stede da gode resultater ikke
nødvendigvis kommer av seg selv. Jeg studerte resultatene i to kommuner via Skoleporten, og
var i kontakt med flere skoler som hadde høyere snitt enn landsgjennomsnittet og som lå over
kommunegjennomsnittet på nasjonale prøver. Det viste seg å være vanskeligere enn antatt å
finne en skole som stilte seg til disposisjon for en masteroppgave av denne typen. Jeg var i
kontakt med tre skoler før jeg til slutt endte opp med en skole etter anbefalinger fra
skoledirektøren i forhold til resultater over tid der særlig det siste året var spesielt godt.
Rektor sa seg villig til å stille opp til intervju, og til slutt var det tre lærere som meldte seg
frivillig til å stille opp. Kriteriet for lærerne var at de hadde vært gjennom nasjonale prøver og
hadde arbeidet med resultatene, et såkalt strategisk utvalg, slik at jeg kunne få et så rikt
datamateriale som mulig.

I forhold til rammer, varighet og ressurser er det viktig å avklare hvor mange informanter
prosjektet skal ha. Anbefalinger i forhold til studentprosjekter ligger på 3-5 informanter
(Brinkmann & Tanggaard, 2010). Utvalget i kvalitativ metode bør være rikt nok til å kunne
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generere tykke beskrivelser og rik data (Onwuegbuzie & Leech i Cohen, 2011). Med tykke
beskrivelser menes kontekstuelle beskrivelser, at hendelser beskrives i deres kontekst (Kvale
& Brinkmann, 2009). Ved å velge tre lærere samt rektor på samme skole, ville forholdene
ligge til rette både for tykke beskrivelser og rik data.

Utvalg av informanter må bygges på hva som er hensiktsmessig og passende i forhold til
hvilken strategi som blir brukt, tidsrammer, forskerdesign, metoder og metodikk. Kriterier for
utvalg av deltagere i denne studien var at de var fra samme skole og at alle lærerne hadde
erfaring med gjennomføring av nasjonale prøver. Det å få noen til å stille opp til intervju i det
hele tatt, var heller ikke så lett som man skulle tro. I pilotstudiet (referert til i 3.1.) ble det lagt
opp til såkalt "snøballutvalg" (Cohen et al, 2011), at noen blir plukket ut for så å gi
stafettpinnen videre til andre. Det viste seg ikke å fungere i denne studien. Selv om rektor
stilte seg til disposisjon for intervju, var det mer utfordrende å få lærere til å stille opp. Rektor
sendte ut mail til alle ansatte med oppfordring om å delta, og til slutt meldte tre lærere som
hadde erfaring med gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver seg frivillig. Utvalget
ble relevant for dette prosjektet da det eneste kriteriet jeg stilte var at lærerne som ble
intervjuet hadde gjennomført nasjonale prøver og arbeidet med oppfølging av resultatene, der
kriterier som kjønn, alder m.m. ikke var relevant. Dette kan defineres som det Cohen (2011)
kaller for frivillig utvalg, og det Kvale & Brinkmann (2009) definerer som utvalg etter
tilgjengelighet og selvutvelgelse. Fordelene ved et slikt utvalg er at man får informanter som
er engasjerte og ønsker å bidra med informasjon og svar på spørsmål. Ulempen er at
stemmene til de som kanskje er mer kritiske ikke kommer fram i like stor grad. Videre viste
det seg at jeg kjente til to av lærerinformantene som sa seg villige til å delta fra tidligere. Det
kan være både positivt og negativt – det at lærerne var positive til å bli intervjuet og at vi
hadde en god relasjon var på plussiden, samtidig som det var viktig å holde balanse i forhold
til saklighet og profesjonalitet.

Av dette blir det viktig å vise aktsomhet i forhold til påstander når det gjelder generalisering
og representativitet da informantene kan ha ulike motiver for å være med i undersøkelsen. I
dette prosjektet betyr det at informantene ønsket å stille opp, de hadde kunnskap og erfaring
innen feltet som det skulle forskes på – deres tanker og refleksjoner ble innhentet som data,
men i videre analyse og drøfting blir det likevel viktig å ha en kritisk holdning i forhold til
generalisering og overførbarhet.
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3.3 Kilden skole
Før jeg går inn på intervju som kvalitativ forskningsmetode, vil jeg gi en kort beskrivelse av
utvalget mitt, både når det gjelder skole og lærere.

Kilden skole som jeg har gjennomført intervjuene på ligger i en kommune på Østlandet nær
en storby. Kommunen har relativt god økonomi og generelt gode resultater på det nasjonale
kvalitetsvurderingssystemet, og da særlig nasjonale prøver. Kilden skole er en 1-7 skole med
ca 300 elever og 40 ansatte, der 25 er pedagogisk personale. Det er en baseskole, dvs at
trinnene er organisert som baser og ikke oppdelt som klasser. Teamene jobber med hele trinn i
fleksible grupper. Av hjemmesidene til skolen kommer det frem at Kilden skole legger vekt
på å være en lærende organisasjon og det å skape muligheter for elevene. Særlig dette med
evnerike barn er noe de har hatt fokus på de siste årene. Etter eksternt tilsyn fikk de utarbeidet
egen plan for arbeidet med nasjonale prøver. Skolen hadde hatt gode resultater over lengre tid
der det siste året var spesielt godt når det gjelder resultater på nasjonale prøver.

Ledelsen består av rektor samt undervisningsinspektør og SFO-leder. I denne oppgaven
intervjuet jeg rektor fra ledelsen. Hun har vært rektor nesten tre år ved Kilden skole. Hun
startet sin karriere som lærer før hun ble inspektør og så rektor. Av lærerne var det tre som
stilte seg til disposisjon for intervju, en lærer fra hvert av trinnene på mellomtrinnet. Lærer 1
(Eva) var ressurslærer på 6. trinn, lærer 2 (Tor) kontaktlærer på 7. trinn og lærer 3 (Trine) var
kontaktlærer på 5.trinn. Sistnevnte hadde nettopp gjennomført nasjonale prøver, men de andre
hadde erfaring med gjennomføring på 5. trinn i løpet av de tre siste årene.

Trinn

Kjønn, alder

Lærer 1, Eva

6.trinn

Kvinne, 35 år

Lærer 2, Tor

7.trinn

Mann, 45 år

Lærer 3, Trine

5.trinn

Kvinne, 45 år

Rektor
Figur 3.3. Oversikt over informantene på Kilden skole
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Kvinne, 47 år

3.4 Det kvalitative forskningsintervju
Selv om teorier er grunnlaget for det kvalitative forskningsarbeidet, vil søkelyset være
deltakernes perspektiv og deres uttalelser (Postholm, 2010). Ved å bruke den kvalitative
forskningsmetoden intervju fremheves det å forske på hvordan noe gjøres, sies eller utvikles
(Brinkmann & Tangaard, 2010). Intervju som metode ble derfor et naturlig valg i forhold til å
innhente rik og omfattende data om hvordan rektor og lærerne ved Kilden skole opplever sin
situasjon i forhold til hvordan elevresultater fra nasjonale prøver brukes til læring i skolen.
Denne metoden ble valgt nettopp for å kunne innta andres perspektiv (Postholm, 2010). I
følge Kvale & Brinkmann (2010) er intervjuet den mest utbredte tilnærmingen til kvalitativ
forskning. Kvale og Brinkmann (2009) sier: "Formålet med det kvalitative
forskningsintervjuet er å forstå sider ved intervjupersonene dagligliv, fra hans eller hennes
eget perspektiv" (s. 43). Det å få beskrivelser om den intervjuedes livsverden gjør at man som
forsker har mulighet for å kunne fortolke meningen med det som blir sagt og måten det blir
sagt på (Kvale & Brinkmann, 2009).

Det er viktig å se på intervjuet som en aktiv interaksjon mellom to eller flere mennesker, og
det kan dermed ikke betraktes som en nøytral teknikk for å få frem svar som er upåvirket av
sammenhengen. Intervjueren blir det viktigste instrumentet i datainnsamlingen (Kleven et al.
2011), og i den forbindelse inkluderes forventninger om intervju- og kommunikasjonskompetanse, i forhold til praktisk tilrettelegging, men også når det gjelder det å kunne skape
en god og trygg atmosfære som gjør at en informant tør å åpne seg opp og fortelle, å holde i
intervjuet slik at man holder seg til temaet m.m. (Cohen et al, 2011). I en intervjusituasjon får
man mulighet til å gå nærmere inn på hvordan enkeltpersoner oppfatter ulike situasjoner eller
fenomener i eget liv, privat eller i jobbsammenheng (Brinkmann & Tanggaard, 2010), og man
kan få en detaljert analyse av en gruppes bestemte opplevelser.

Det finnes ulike former for intervjuer. I dette forskningsprosjektet valgte jeg å bruke
semistrukturert intervju. Et semistrukturert intervju er den typen som brukes mest i moderne
intervjuforskning. Det er en interaksjon mellom intervjuer og intervjuperson der
utgangspunktet er en intervjuguide som er laget på forhånd. Det ligger nært opp til en samtale
i dagliglivet, samtidig som det har det profesjonelle intervjuet som motiv (Kvale &
Brinkmann, 2009). Ved et semistrukturert intervju bør man begynne med hva før man tenker
over hvordan man vil gå frem i selve gjennomføringen av oppgaven. En forståelse av hva man
25

vil studere vil gjerne henge sammen med den teoretiske delen. Det er derfor viktig å kunne
noe om temaet på forhånd før man starter intervjuet. Teorien for intervjuguidene lå i bunn,
samtidig som det var viktig å få fram de ulike intervjuedes vinklinger på tema slik at svarene
ikke ble for snevre. En diskusjon som kommer opp er hvorvidt forskerens nøytralitet og
objektivitet blir redusert (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Som motargument til dette står at
ingen forskningsintervjuer er nøytrale, men at de faktisk bestemmes av forskerens dagsorden
som er teoretisk begrunnet. At jeg hadde lest meg opp på teori, gjorde det lettere å stille de
riktige spørsmålene for å få svar på det jeg ønsket. Samtidig gjorde det også at jeg ble svært
engasjert under intervjuene der det ble viktig ikke å komme med kommentarer og utleveringer
om hva jeg tenkte om saken. Det var jo de intervjuedes mening og uttalelser som skulle
komme fram, ikke intervjuerens.

Intervjuene ble gjennomført på skolen med en og en av gangen og de varte ca tre kvarter hver
seg. Et av intervjuene måtte jeg gjennomføre hjemme hos en av lærerne da hun ikke kunne
stille opp den dagen jeg var på skolen. Informantene var forberedt på tema for oppgaven
gjennom telefon- og mailkorrespondanse. De som deltok, skrev også under på et
samtykkeskjema med informasjon om tema for oppgaven. Intervjuene ble tatt opp og lagret
som lydfil på IPad for så å bli transkribert og slettet. Dette var informantene opplyst om.

Alle intervjuene startet med en brifing der jeg fortalte litt om formålet med intervjuet, hva
lydopptaket skulle brukes til m.m. Videre stilte jeg et oppvarmingsspørsmål om hvorfor de
ville bli lærer, og rektor fikk det samme om hvorfor hun ville bli rektor. Dette ble gjort for å
legge forholdene til rette for en trygg og god kontekst. Under intervjuet var det viktig å holde
fortellingen i gang, men også gi rom for utdypninger. Fordeler ved intervju som metode er
nettopp det at deltakerne kan bidra med historisk informasjon samtidig som at forskeren har
kontroll over rekkefølgen på spørsmålene, og kan tilpasse noe i forhold til hva som kommer
frem av informasjon. Et eksempel på dette var spørsmålet: "I hvilken grad bruker du
resultater til undervisningsformål?" (se intervjuguide lærer, vedlegg 2) som måtte gjentas
lenger ut i intervjuet til en av informantene da spørsmålet ikke ble svart på direkte i første
omgang. Begrensningene ved intervju som metode kan være at informasjonen som blir gitt
går gjennom et filter som er synspunktene til de intervjuede, og at ikke alle er like gode til å
formulere seg (Creswell, 2014). Hver av informantene hadde ulike former å uttrykke seg på.
Noen var direkte og tydelige i svarene sine, mens særlig en av informantene brukte mye
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fyllord for å komme frem til svaret, og noen ganger ble svaret hengende litt slik at jeg som
intervjuer måtte avkrefte eller bekrefte meningsinnholdet.

Etter intervjuet kan det oppstå en viss anspenthet ifølge Kvale & Brinkmann (2009), eller det
kan danne seg en følelse av tomhet. Men på den annen side kan det også føles som en
berikelse, at man har fått delt betydningsfulle temaer med en annen. Ut fra engasjementet til
de intervjuede å dømme, kan det tyde på at de følte det mer som en berikelse enn tomhet å få
være med å dele sine tanker om dette emnet. Kvale & Brinkmann (2009) anbefaler at et
intervju bør avsluttes med en debriefing, og i mitt tilfelle spurte jeg alltid de intervjuede om
de hadde noe mer å si om temaet etter selve intervjuet. Ingen av dem hadde noe mer å tilføye
i forhold til spørsmålene, men i flere av intervjuene ble vi sittende å snakke videre og da
avklarte jeg med dem at lydopptaket ble avsluttet. Ikke noe av det som kom opp i etterkant
var av betydning for oppgavens innhold.

3.5 Intervjuguide
I følge Kvale & Brinkmann (2009, s.143) er en intervjuguide et " … manuskript som
strukturerer intervjuforløpet mer eller mindre stramt." Et semistrukturert intervju baserer seg
på en intervjuguide der det er opp til intervjuer i hvilken grad den er styrende for intervjuet og
i hvilken grad den er detalj- og teoristyrt (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Guiden kan
inneholde en oversikt over emner og forslag til spørsmål. Jeg valgte å la min intervjuguide
styre intervjuene i stor grad slik at det skulle være enklere i forhold til den begrepsmessige
struktureringen av intervjuet og det videre analysearbeidet da det var flere jeg skulle intervjue
og ulike svar som skulle sammenstilles.

Intervjuguidene i dette prosjektet ble utformet med utgangspunkt i ansvarliggjøring, ledelse
og læring i skolen. I denne oppgaven vil jeg gå nærmere inn på data fra spørsmålene som har
med ansvarliggjøring og ledelse å gjøre. Ofte er forskningsspørsmålene på et mer abstrakt
nivå enn intervjuspørsmålene som bør være klart formulerte og virkelighetsnære (Kvale &
Brinkmann, 2009). Jeg lot derfor forskningsspørsmålene være førende som overskrifter i
intervjuet, med konkrete intervjuspørsmål som skulle belyse disse forskningsspørsmålene. En
intervjuguide kan sies å ha både en tematisk og en dynamisk dimensjon. Spørsmålene skal få
frem en produksjon av kunnskap om tema samtidig som de skal kunne bidra til en god
samtale (Kvale & Brinkmann, 2009).
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I den tidligere omtalte pilotstudien (se kap 3.1) hadde intervjuguide til rektor blitt prøvd ut.
Denne trengte kun noen få justeringer for å kunne brukes i intervjuet med rektor på Kilden
skole. Her tok jeg utgangspunkt i ansvarliggjøring og ledelse, men i motsetning til lærernes
intervjuguide, ble det ikke bare stilt spørsmål ut fra Robinsons (2014) lederdimensjoner, men
også ut fra lederferdighetene hun mener må ligge til grunn for elevsentrert ledelse.

Med tanke på lærerne var det viktig at intervjuguiden fikk fram deres vinkling når det gjelder
de to forskningsspørsmålene. Jeg tok dermed utgangspunkt i flere av de samme spørsmålene
som i rektors intervjuguide, men subjektet og objektet ble byttet om. F.eks:
Hvilke mål har du satt deg i forhold til din skole og oppfølging av resultater?
(spørsmål til rektor, se vedlegg 1) versus:
Hvilke mål har du satt deg i forhold til din klasse og oppfølging av resultater?
(spørsmål til lærere, se vedlegg 2). Ved å endre spørsmålene på denne måten ble det lettere å
sammenligne lærernes og rektors svar videre i analysedelen.

Ellers var de fleste av spørsmålene på intervjuguidene like til rektor og lærere. Spørsmålene
jeg brukte var alt fra deskriptive, opplevelsesmessige til kognitive og evaluerende med den
hensikt å kunne gi rom for varierte svar. Eksempler på mer deskriptive var, f.eks:
Hva slags system finnes i kommunen for oppfølging av resultater på nasjonale prøver?
Hvordan jobber dere for å for å finne ut hvordan dere skal gå videre med resultatene?
(se vedlegg 1 og 2)
Formålet med slike spørsmål er å få intervjupersonenes spontane beskrivelser opp i dagen. På
grunnlag av informasjonen og beskrivelsene som blir innhentet under intervjuene, ble det
dermed opp til meg, intervjueren, å tolke dette videre (Kvale & Brinkmann, 2009).

Intervjuene til de tre lærerne forløp heller ikke helt likt da man må vise sensitivitet overfor
intervjuets sosiale relasjon (Kvale & Brinkmann, 2009). Med det menes at man som
intervjuer er oppmerksom på de situasjonsbetingede elementene som gir en mulighet til å
svare på spørsmålene til tross for at det går på tvers av intervjuguiden. Spørsmålene kunne
komme i litt ulik rekkefølge under intervjuene jeg gjennomførte, noen svar måtte jeg gå mer i
detalj på for å sikre at jeg forstod informantene riktig.
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Spørsmål som er planlagt på forhånd fungerer som styrende for intervju, men dette betyr ikke
at man ikke kan gå bort fra dem dersom situasjonen gjør det mest fruktbart å f.eks la
intervjupersonen fortelle friere i forhold til et spørsmål som man er interessert i å undersøke
nærmere. Innenfor rammen av forberedelse og utarbeiding av intervjuguiden ligger det
dermed rom for kreativitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Dette så jeg i arbeidet mitt. Noen
ganger fikk man ikke svar på det man forventet. Et eksempel på var f.eks. at en av lærerne
stilte motspørsmål og kom med et eksempel fra en bok hun hadde lest om et forsøk som ble
utført i USA i forhold til gode resultater og økt lønn for lærerne. Dette var informasjon som
for så vidt var relevant til tema, men samtidig var det ikke data jeg valgte å bruke videre i
oppgaven.

Refleksjoner rundt intervjuguiden i forhold til utarbeiding og gjennomføring viser at denne ga
mål og retning på intervjuets forløp samtidig som det også ble åpnet for andre innspill. Den la
også grunnlag for det videre analysearbeidet ved at dataene lettere lot seg kategorisere.

3.6 Transkripsjon
Ved intervju er transkribering en viktig del av arbeidet. Det muntlige språket skal nedfelles i
skriftlig form. I dette prosjektet ble det gjort lydopptak av intervjuene. Ved transkripsjon blir
intervjusamtalene strukturert slik at de er bedre egnet for analyse. Jeg valgte å transkribere
intervjuene selv ved å lytte, spole tilbake og høre om igjen før jeg skrev ned hva som ble sagt.
Dette gjorde at jeg allerede i denne fasen begynte på en meningsanalyse da jeg stadig
oppdaget nyanser og utsagn jeg ikke la så mye vekt på under selv intervjuet.

Det er flere utfordringer i forhold til hvor ulik form det muntlige språket har i motsetning til
det skriftlige. Et intervju kan sees som et direkte sosialt samspill, men i transkripsjonen blir
både tempo, stemmeleie og kroppsspråk utelatt (Kvale & Brinkmann, 2009). Det muntlige
kan fremstå mer usammenhengende ved transkripsjon og det synes vanskelig å sette
punktum, det er mye nonverbal kommunikasjon som ikke like lett lar seg skriftliggjøre. En
mengde informasjon kan gå tapt idet man transkriberer. Jeg valgte å transkribere ordrett, og
tok med alle gjentakelser. Eh`ene markerte jeg med tre prikker, nettopp for å vise at
meningsuttrykkene ikke kom som en sammenhengende talestrøm. I dette prosjektet var det
snakk om en meningsanalyse av flere intervjutekster der fokus på språklig stil og sosial
samhandling var av mindre betydning.
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Til tross for at transkripsjonen tok lang tid, ga det anledning til å gå dypere inn i materien.
Likheter og ulikheter kom tydeligere fram, og jeg fikk noen gode ideer til det videre
analysearbeidet. Slik kan man si at det var vel anvendt tid.

3.7 Analyse og koding
Analyse betyr å dele opp noe i mindre enheter (Brinkmann &Tanggaard, 2009). En vil som
oftest ikke sjekke gjennom alle detaljene av all dataen som er innhentet, men heller ha som
hensikt å veksle mellom å bryte ned for så å bygge opp igjen til nye sammenhenger og andre
perspektiver som man ikke så fra starten. "Formålet med analysen er å avdekke meningen
med spørsmålet, å få frem forutantakelsene som ligger bak, og dermed den implisitte
oppfatningen av kvalitativ forskning" (Kvale & Brinkmann, 2009, s.197). Av dette blir det
dermed viktig at analysen forberedes allerede i starten av intervjuprosjektet nettopp for å
være i forkant når det gjelder hvilke analytiske grep som skal benyttes.

I analysen gikk jeg nærmere inn på hvert enkelt forskningsspørsmål for å finne svar og
refleksjoner ved å stille spørsmål og sammenligne ulike deler av datamaterialet. I
utgangspunktet hadde jeg tre forskningsspørsmål som gikk ut på ansvarliggjøring, ledelse og
skolen som lærende organisasjon, der jeg hadde forberedt spørsmålene i intervjuguiden ut fra
disse områdene. Jeg leste gjennom transkripsjonene for å se hvordan forskningsspørsmål og
data samsvarte, og startet på kodingsprosessen der data blir delt inn i mindre deler og gitt et
navn (Postholm, 2010). Jeg så at det var mye data på ansvarliggjøring og ledelse i skolen,
men derimot lite data om skolen som lærende organisasjon. Verken rektor eller lærerne hadde
noen klare formeninger om hva som lå i dette begrepet, og det ble dermed vanskelig å bruke
videre. Av dette valgte jeg derfor å snevre inn til to forskningsspørsmål istedenfor tre.
Ansvarliggjøring ble dermed en naturlig kategori da flere koder innen dette feltet kom fram
som f.eks, rektor som føler seg ansvarligholdt i forhold til kommunen, lærerne som tar ansvar
for elevenes resultater med fokus på læring, rektor som viser at hun gir lærerne ansvar.
Videre så jeg at ledelse i skolen var en aktuell kategori som hadde godt med data der det var
flere koder som kunne gjelde både for lærere og rektor. I forhold til deduktiv og induktiv
metode, betyr dette at ved å nærme seg forskningsfeltet deduktivt, har man som forsker
utarbeidet seg et sett variabler som gjelder for hele forskningsarbeidet, og som ikke endres
under prosessen. Ved induktiv metode tar man som forsker hensyn til situasjonelle
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betingelser. For å forstå deltakernes perspektiv, vil det i kvalitative studier være en
vekselvirkning mellom induksjon og deduksjon (Postholm, 2010), og som i dette
forskningsprosjektet resulterte i at det ble en endring fra tre til to kategorier.

Materialet ble dermed kategorisert og kodet med utgangspunkt i ansvarliggjøring (Langfeldt
2008; Fullan & Quinn 2016) og ledelse (Robinson, 2014) (se vedlegg 3, 4, 5 og 6). Dette er
det vi kan kalle begrepsdrevne koder. Det har gitt perspektiv og retning på datamaterialet
(Postholm, 2010). Samtidig dukket det opp nye koder under dette arbeidet. Under analysen så
jeg på likheter og ulikheter i svarene og gikk nærmere inn på nyansene. Jeg skrev ned både
interessante og overraskende momenter som kunne brukes videre i kodingen. Tillit var en
kode som kom tydelig fram da det var en del av spørsmålet som angikk lederferdigheter
definert av Robinson (2014). Av dette oppstod kontroll som ny kode fra data etter
transkripsjon av intervjuene. Det er dette Kvale & Brinkmann (2009) kaller datastyrt koding,
definert som å finne koder ut fra å lese materialet. Ved å ta tak i kategorier som oppstår under
selve intervjuet, er man på vei i forhold til å utvikle kategorier som gir en fullstendig
beskrivelse av de handlinger og opplevelser som undersøkes. På denne måten blir likheter
likheter og ulikheter undersøkt og fører til utvelgelse av nye data og formuleringer i forhold
til aktuell teori (Kvale & Brinkmann, 2009).

Data fra rektor ble analysert for seg mens de tre lærerne ble kodet og analysert i samme
gruppe. Videre sammenlignet jeg lærernes og rektors svar opp mot hverandre. Selve
prosessen skiftet mellom å kode, analysere og sette sammen for så å kunne få et overblikk
over materialet for å få en til å se nye sammenhenger (Brinkmann & Tanggaard, 2010).

Kvale & Brinkmann (2009) benytter seg av begrepet meningsfortolkning der de skiller
mellom en partisk og en perspektivistisk subjektivitet ved fortolkningsforskjeller. Med partisk
subjektivitet menes forskere som bare ser bevis som støtter deres meninger og fortolkninger,
en perspektivistisk subjektivitet fremstår når forskere velger ulike perspektiver og stiller
forskjellige spørsmål til den samme teksten. De ulike perspektivene og spørsmålene som
stilles til teksten vil utgjøre ulike fortolkninger av teksten. Dette er med på å berike og styrke
forskningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Av dette ser man viktigheten av å belyse teksten
med ulike perspektiver. Ved at de forskjellige perspektivene forklares, og forskerspørsmålene
spesifiseres kan dette bidra til å styrke forskningen. Dette mener jeg å ha tatt hensyn til ved å
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bruke ulike teorier og koder, men også i forhold til og se på hva som kom fram under selve
intervjuet. Ved fortolkning av mening er det viktig å ha nyanserte og rike beskrivelser som
utgangspunkt, men samtidig stille kritisk fortolkende spørsmål under analysen da det verken
er informantens eller forskerens egentlige mening som skal komme frem, men derimot det å
kunne se sammenhenger og perspektiver som kan gi ny forståelse og innsikt.

3.8 Forskerrollen
Kvalitativ metode kjennetegnes av at det er forskeren selv som samler data, i dette prosjektet
innhentet jeg informasjon om arbeidet med elevresultater ved en skole gjennom intervju som
metode. Intervjueren/ forskeren utgjør dermed nøkkelinstrumentet for forskningen (Creswell,
2014). Siden forskeren er et viktig instrument i selve innsamlingen av data, kan man si at det
er et subjekt-subjekt forhold mellom forsker og informant, som samtidig baserer seg på en
dynamisk relasjon. I et intervju er det forskeren som bestemmer agenda og driver intervjuet
videre og som legger til rette for å skape et tillitsforhold til informanten slik at man kommer
så nær opp til informantens forståelse som mulig. Selv om nærhet er avgjørende må forskeren
inneha distanse for å kunne vurdere informasjonens situasjon utenfra slik at det blir en
balansegang mellom bekreftelse på den ene siden og kritisk holdning på den andre (Postholm,
2010). Forholdet mellom forsker og intervjuobjekt vil være asymmetrisk da det er forsker som
styrer samtalen og ser an hvor mye informanten skal svare og fortelle.

I dette prosjektet var det viktig å ha fokus på forskerrollen. Med erfaring som både lærer og
inspektør kunne det være lett å gå inn i et mer subjektivt forhold da man selv har erfaringer
med samme tema. Den kritiske holdningen var dermed viktig å holde fast ved. Forskerens
rolle og integritet øker i et intervju da det er intervjueren selv som er det viktigste verktøyet
for innhenting av kunnskap. Etiske hensyn må veies opp mot vitenskapelige hensyn, men til
syvende og sist er det forskerens integritet som kunnskap, ærlighet og erfaring som er
avgjørende (Kvale & Brinkmann, 2009). Ved å holde meg til intervjuguiden, fulgte jeg en lik
struktur i de ulike intervjuene. Det at informantene skulle skrive under på et samtykke, gjorde
at de var informert om at de kunne trekke seg fra prosjektet når som helst. Ved å være så
nøytral som mulig under intervjuene uten å få fram mine meninger, mener jeg å ha fått fram
data av betydning i forhold til det jeg ville forske på. Av dette mener jeg å ha tatt hensyn til
ulike perspektiver med fokus på å beholde integriteten i rollen som forsker.
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3.9 Validitet og reliabilitet i datamateriaet
Validitet handler om de slutninger som trekkes ut av undersøkelsen. Spørsmålet ved
gjennomføring av intervju som metode, er om kunnskapen kan være objektiv. Validitet
handler om å se i hvilken grad metoden faktisk undersøker det den er ment å gjøre (Kvale &
Brinkmann, 2009, s. 251). Maxwell (2013) hevder at validitet ikke kan reduseres til å bare se
på metoder. Det samme refererer Kvale & Brinkmann (2009) til ved at de sier at validering
gjennomsyrer hele forskningsprosessen, og bør prege alle fasene av et forskningsprosjekt. Det
handler om mulighetene til å teste påstandene mot den reelle verden der man prøver å forstå
muligheten for at man kan ta feil. Et stikkord er derfor validitetstrusselen, at det er mulig å ta
feil på en eller annen måte. Det kan være at tolkningene er basert på at de som blir intervjuet
ikke presenterer det de egentlig mener, at data som ikke passer til tolkningen blir oversett,
eller at det kan være en annen teoretisk tilnærming til forståelse av dataene.

Det å være bevisst på at forskningsintervjuet er asymmetrisk til tross for at man tar hensyn til
den gjensidige forståelsen og det personlige intervjusamspillet, er av avgjørende betydning.
Intervjuer har den vitenskapelige kompetansen, intervju er en enveisdialog, det skjer en
instrumentalisering av samtalen, der intervjueren har monopol på å fortolke (Kvale &
Brinkmann, 2009). Denne maktposisjonen er det viktig å reflektere over som intervjuer. Det
reiser spørsmål både i forhold til den kunnskapen som produseres samt når det kommer til
etiske forhold. I mitt forskningsprosjekt har dette vært viktig i forhold til analyse og
diskusjon, at de funn som fremkommer må sees i lys av dette asymmetriske maktforholdet.
Det betyr at det under analyse- og diskusjonsfasen ble viktig å stille de kritiske spørsmålene:
Finnes det andre tolkningsmuligheter? Hva er det som blir sagt, og hva er det som ikke blir
sagt?

Ved å se på validitetens metodologiske sider, genereres teoretiske spørsmål. Å validere er å
kontrollere og stille spørsmål. Det betyr at forskeren har et kritisk syn på sine fortolkninger.
Et uttrykk som ofte brukes i denne sammenheng er at forskeren spiller rollen som djevelens
advokat overfor egne funn (Kvale & Brinkmann, 2009). Ved å gjennomføre et masterprosjekt
alene, ble det avgjørende at jeg klarte å stille spørsmål til den informasjonen jeg fikk av de
som ble intervjuet. Jeg måtte også stille meg kritisk i forhold til mine funn og fortolkninger.
Det ble viktig å se flere sider av samme sak. Det kunne være at informantene ikke ga uttrykk
for det de egentlig mente. Dette måtte jeg ta hensyn til i forhold til mine tolkninger. I tillegg
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kunne det hende at jeg overså data som ikke passet til mine tolkninger. Det ble dermed viktig
for meg å hele tiden sjekke svarene opp mot kodingen og analysen. Teoretisering er også en
del av hvordan redegjøre for validiteten i forskerarbeidet. Ved å benytte meg av ulike teorier
belyses forskningsresultatet med forskjellige vinklinger. Validiteten kan styrkes ved at man
har samlet inn rikt nok datamateriale. Materialet mitt rommet over fire timers intervju med tre
lærere og rektor ved samme skole noe jeg mener å være tilstrekkelig innenfor rammene av
dette prosjektet.

I tillegg benyttet jeg samme intervjuguide til lærerne for å få nok data som kunne
sammenstilles lærerne imellom, men også for å kunne sammenlikne opp mot data gitt ved
rektors ytringer. En slik bruk av informanttriangulering medfører at tema får fokus ut fra ulike
kilder. Ved at den samme handlingen blir betraktet ut fra forskjellige kilder i selve teksten,
legges forholdene til rette for generaliseringer (Postholm, 2010).

Når det gjelder kvalitative konklusjoner, kan man ifølge Maxwell (2013) si at det finnes to
viktige trusler: “bias” og “reactivity”. Med “bias” menes forskerens forutinntatthet og
synspunkter forskeren kan ha i forkant av selve undersøkelsen. Det handler om hvordan
utvalget av data passer inn i forskerens teori, mål og forutinntatthet. I følge Maxwell (2013) er
det avgjørende å reflektere over kontekst for innsamling av data og relasjon til informantene
da det kan ha påvirkning på den informasjonen som blir gitt og ha innvirkning når det gjelder
troverdigheten. Det at jeg i skrivende stund har mitt fjerde år som skoleleder på en
barneskole, ser jeg som en styrke. Det betyr at jeg kan benytte meg av denne kunnskapen for
å få informasjon om det jeg ønsker å få vite noe om. Samtidig har det vært avgjørende å være
bevisst hvordan egne erfaringer kan farge prosjektet, der svakheten kan bli for ensidig
vinkling. Teorien har hjulpet i forhold til dette temaet og vært med på å gi form og retning, og
validiteten bør sees i lys av dette. Selv om jeg har skrevet denne oppgaven alene, har jeg hatt
gode kritiske støttespillere både i tidligere forskerpartner og ikke minst veileder.

Med "reactivity" menes den innflytelsen forskeren har på studien. Målet er ikke å kvitte seg
med påvirkningen, men heller forstå og bruke dette konstruktivt (Maxwell, 2013). Her er det
viktig å få innsikt i hvordan man som forsker påvirker hva informanten sier og hvordan dette
kan ha innvirkning på gyldigheten av slutningene som fattes. Informantene visste at jeg var
skoleleder, og det kan ha påvirket svarene deres noe. I tillegg kjente jeg som tidligere nevnt til
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to av informantene fra før i skolefaglig sammenheng. Dette kan også ha innflytelse på selve
informasjonen som ble gitt. Ved utforming av intervjuguidene ble det viktig å få frem samme
innhold i begrepene som ble brukt og stille åpne konstruktive spørsmål og dermed unngå
ledende spørsmål. I følge Maxwell (2013) er det viktig å forstå hvordan man som forsker
påvirker informantene, og hvordan dette påvirker de slutningene man kan ende opp med fra
selve intervjuet. Det blir avgjørende å sjekke konklusjonenes validitet når det gjelder og
hvilke potensielle trusler som kan oppstå. Underveis i prosessen var det viktig at jeg så etter
data som kunne utfordre konklusjonene jeg hadde tatt for å sjekke ut om jeg kunne ta feil. Det
var nødvendig å gjøre seg refleksjoner og vurderinger ut fra materialet jeg hadde å forholde
meg til.
Med reliabilitet menes hvor pålitelige resultatene er (Kvale & Brinkmann, 2009). Ved
intervjuforskning stilles det ofte spørsmål til forskerens reliabilitet. Reliabilitet handler om
resultatenes konsistens og troverdighet. Kan resultatet reproduseres på andre tidspunkter og
av andre forskere ved bruk av samme metode? Reliabilitet er viktig i alle faser, under
intervjuet, i transkriberingen og analysen. Reliabiliteten styrkes ved at det kommer klart frem
hva som er referat og hva som er mine tolkninger i selve rapporten. I tillegg blir
informantenes stemme tydeliggjort både ved bruk av sitater og meningsfortetting. Reliabilitet
handler om hvorvidt den samme kunnskapen kan reproduseres på andre tidspunkter av andre
forskere.

Kvale & Brinkmann (2009) hevder at forskningsprosedyrer som er gjennomsiktige der
resultatene er åpenbare, er et produkt av god kvalitet på håndverksarbeidet ved kvalitativ
forskning. Det betyr at forskeren tydeliggjør grunnlag for fortolkninger ved å greie ut om
analysen som basis for eventuelle konklusjoner. Under studiet kodet jeg intervjuene først for
så å dobbeltsjekke en gang til i forhold til om kodene kunne benyttes og gi mening i det
videre arbeidet. Det er dette Creswell (2014) kaller "cross-checking".
For å kvalitetssikre forskningsprosessen benyttet jeg meg også av datatriangulering
(Postholm, 2010) ved at jeg samlet inn data fra flere kilder, rektor og tre lærere ved samme
skole. Dette for å kunne belyse temaet ytterligere. Ved å nærme seg begrepet fra flere sider,
vil man til sammen kunne kartlegge begrepet bedre og mer nyansert (Tveit & Kleven, 2011).
Av dette fremgår det at det finnes en kjerne man kan forske på, i mitt tilfelle – oppfølging av
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nasjonale prøver, sett ut fra tre lærere og en rektor ved Kilden skole. På den andre siden må
man se på dette som en lokal sannhet som er under stadig endring.

3.10 Analytisk generalisering
Analytisk generalisering handler om en begrunnet vurdering av i hvilken grad funn fra et
studium kan brukes som rettledning for hva som kan skje i en annen situasjon (Kvale &
Brinkmann, 2009). Ved at bevisene spesifiseres og argumentene gjøres eksplisitte, "… kan
forskeren tillate leseren selv å bedømme hvor holdbare generaliseringene er " (Kvale &
Brinkmann, 2009, s. 267).

Ved at mottaker av informasjonen er den som avgjør hvorvidt resultatene kan overføres til en
ny situasjon eller ei, har det vært avgjørende at jeg har benyttet meg av rike kontekstuelle
beskrivelser av intervjuene og intervjuresultatene. I følge Yin (2009) er det slik at
generaliseringen må være i forhold til andre kasi som ikke har blitt studert ennå. Disse kasiene
må selvfølgelig høre til under omfanget av teorien. Det betyr at det finnes en generalisering
som går fra en case til en annen som hører til omfanget av teorien. På den måten generaliseres
det til et fenomen. Svakheten ved et slikt studium er at man kun har forsket på en
organisasjon. Styrken er at jeg har ønsket å undersøke kompleksiteten rundt fenomenet
oppfølging av elevresultater i sin reelle kontekst (Yin, 2009) der Kilden skole var datakilden.
Målet med studiet var å gå i dybden og få fram et nyansert bilde av en situasjon (Kvale &
Brinkmann, 2009). Jeg ønsket å se nærmere på fenomenet elevresultater, eksemplifisert ved
nasjonale prøver, og ta for meg hvordan skolen bruker elevresultater til læring i skolen. Jeg
har prøvd å peke på noen punkter som kan ha verdi for videre arbeid med nasjonale prøver og
hvordan disse brukes til læring i skolen sett ut fra ansvarliggjøring og ledelse i skolen. Ved å
plukke ut informanter som har ulik erfaring med samme fenomen, mener jeg å ha et rikt
materiale som kan være med å gi studien en form for generaliserbarhet. Gjennom analyser og
drøftinger har jeg sammenliknet funn med andre studier og prøvd å se på noen momenter som
kan ha betydning for andre studier av samme fenomen, nemlig hvordan skolen bruker
elevresultater til læring i skolen.
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3.11 Etiske refleksjoner
Etikk kommer av det greske ordet "ethos" som betyr "karakter" (Kvale og Brinkmann, 2009).
Ved kvalitative studier er det avgjørende at forskeren reflekterer over etiske implikasjoner i
forhold til egen rolle, samhandling med informantene, data som blir innhentet og de teoretiske
perspektivene som brukes i forskningen. Det å beskytte informanten skal alltid komme før
andre hensyn.

I begynnelsen av prosjektet sjekket jeg om det var nødvendig med meldeplikt ved å ta
meldeplikttesten på nettsiden til NSD, Personvernombudet for forskning, men siden jeg
verken har direkte eller indirekte personopplysninger som skal registreres omfattes ikke
prosjektet av meldeplikt. Jeg prøvde å sende inn et registreringsskjema, men med mine valg i
forhold til prosjektet var det ikke mulig å sende inn skjema til personvernombudet for
forskning. Resultat av meldeplikttest ble: "Ikke meldepliktig" (se vedlegg 8). For å være på
den sikre siden, sendte jeg en mail med forespørsel om prosjektet måtte meldes inn eller ikke
til NSD. Da fikk jeg til svar at dersom det verken forekom direkte eller indirekte
personopplysninger i datamaterialet mitt (lydopptak eller transkripsjoner), var ikke prosjektet
meldepliktig til NSD. Det var bare når det skulle behandles personopplysninger at prosjekter
skulle meldes inn til dem.
Etiske spørsmål er en integrert del av alle faser i en intervjuundersøkelse. I planleggingen
handler det om å innhente informantens samtykke, under intervjusituasjonen må
intervjurapportens konfidensialitet klarlegges, under transkribering må
konfidensialitetshensyn vurderes – hva er en lojal transkripsjon av deltakerens muntlige
ytringer? Ved analysen er de etiske sidene belyst ved hvor dypt og kritisk intervjuene kan
analyseres og ved verifisering og rapportering må etikk i forhold til kritiske spørsmål og
konfidensialitet overveies (Kvale & Brinkmann, 2009).

Forskningsdeltakerne ble informert om forskningsprosjektets hovedmål både muntlig og
skriftlig. Et samtykke de måtte underskrive ga dem mulighet til å trekke seg hvis de ønsket
det. Konfidensialitet ble ivaretatt ved at private data som kan identifisere deltakerne ikke ble
nevnt. Ved å endre navn på skole og lærere, ble intervjupersonenes privatliv beskyttet. Her
var det viktig å endre informasjonens form på en slik måte at ikke også betydningen ble
endret.
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En mulig konsekvens av konfidensialitet kan være at anonymiteten på den ene siden
beskytter, men på den andre siden kan tjene som alibi til å fortolke deltagernes utsagn uten å
bli motsagt. Forskeren har ansvar for å reflektere over mulige konsekvenser av deltagelse i
undersøkelsen og gjøre de riktige etiske valgene. Under analysen var dette viktige faktorer å
ta hensyn til, at jeg ikke fortolket det som ble sagt utover det som var rammene for oppgaven.
Det at det var flere informanter gjorde dette enklere ved at jeg kunne sammenligne svar, sette
dem opp mot hverandre og stille spørsmålstegn ved den ulike informasjonen som ble gitt.
Ideelt sett bør kvalitativ forskning produserer vitenskapelig kunnskap og bidra til å forbedre
menneskets situasjon (Kvale & Brinkmann, 2011). Med dette mener Kvale & Brinkmann
(2011) at resultatene bør komme frem både vitenskapelig og etisk forsvarlig. Ved å følge
prinsippene for metode og validitet mener jeg å ha tatt hensyn til dette, men man vil alltid
stille seg ydmyk i forhold til resultatene og hvordan de formidles.

3.12 Oppsummering
I dette kapitlet har jeg redegjort for metodebruk og hvorfor jeg har valgt kvalitativ forskning.
Med utgangspunkt i Maxwells (2013) interaktive modell for forskningsdesign, har jeg tatt for
meg faktorene metode, mål, teori og validitet (se figur 3.1) for å vise hvordan dette prosjektet
henger sammen. Jeg har redegjort for utvalg, gitt beskrivelser av det kvalitative
forskningsintervjuet og vist hvordan jeg har jobbet med datamaterialet gjennom transkripsjon,
analyse og koding. Refleksjoner rundt forskerrollen, validitet, reliabilitet og analytisk
generalisering gir retning og innhold når det gjelder selve forskningsprosjektet. Etikk ligger
som en integrert del av alle faser i denne oppgaven. Med dette søker jeg å kunne sette
sammen alle delene til en helhet der forholdene ligger til rette for at ny kunnskap kan dannes.

38

4

Data og analyse

Under denne overskriften vil jeg presentere hovedfunn som utdyper problemstillingen
"Hvordan brukes elevresultater til læring i skolen?". Utgangspunktet er nasjonale prøver
som gjennomføres på 5. og 8. trinn i engelsk, skriving og regning. Informantene har ulik
erfaring i forhold til nasjonale prøver. Trine er en lærer som nettopp har gjennomført
nasjonale prøver for første gang, Tor har hatt det flere ganger med ulike klasser, mens Eva har
gjennomført nasjonale prøver et par ganger, alle på 5. trinn. Rektor har vært ansatt ved skolen
i tre år, og har jobbet i en annen kommune tidligere, men da ikke som rektor.

Dataene vil hovedsakelig bli presentert gjennom sitater fra intervjuene, men også ved bruk av
meningsfortettinger. Jeg vil strukturere kapittelet ut fra to delområder. Det første området er
ansvarliggjøring der jeg vil ta for meg hvordan vi kan forstå ansvarliggjøring rundt
elevresultater i skolen. Jeg vil se på hvem som angir hvilken målefunksjon elevresultatene
skal gis og hvordan skolen opplever at skoleeier følger opp dette. Det andre området er
ledelse i skolen der jeg vil rette søkelyset mot hvordan vi kan forstå ledelse rundt bruk av
elevresultater i skolen.

4.1 Ansvarliggjøring
Her vil jeg vise data fra intervjuene som omhandler ansvarliggjøring. Utgangspunktet er
forskningsspørsmålet:
"Hvordan kan vi forstå ansvarliggjøring rundt elevresultatene i skolen?"
Utgangspunktet er de to innfallsvinklene redegjort for i kap. 2.1., nemlig ansvarliggjøring
definert ut fra accountabilty og ansvarlighet som deles i intern og ekstern ansvarlighet (Fullan
& Quinn, 2016). Jeg vil i det følgende se på hvordan ansvarliggjøring kommer til syne ved å
se på kommunens system for arbeid med nasjonale prøver og oppfølging av disse, ledelsens
oppfølging av resultater og til slutt ta for meg hvordan både ledelse og lærere føler seg
ansvarliggjort.
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4.1.1 System for arbeid og oppfølging med nasjonale prøver i
kommunen
Av intervjuene kommer det frem at skoleeier har et system for arbeid med nasjonale prøver
når det gjelder forberedelse, gjennomføring og oppfølging av resultater. Det er kursing i
forkant og etterkant av prøvene. Rektor forteller at kommunene gir hjelp til å tolke resultatene
og holder kurs i de fagene som nasjonale prøver omfatter. To av lærerne viser seg å være
orientert om disse kursene man blir tilbudt, men at deltagelse ikke er noe de prioriterer i
særlig stor grad. Trine på 5. trinn forteller at hun har blitt sendt på kurs i regi av kommunen,
men hun har ikke fått kjennskap til hvordan skoleeier følger opp resultatene i skolen. Hun
understreker at hun ikke har noen opplevelse verken av hvordan skolesjefen gjør det eller at
han gjør det. For som hun sier: "Han påvirker ikke meg, i hvertfall!" (ler) Av dette ser vi at
Trine viser liten forståelse for skoleeiers rolle i oppfølging av resultatene på nasjonale prøver.
Det samme gjelder Tor som forteller at han ikke har så mye erfaring med kommunen, at han
føler de ikke har så mye fokus på dette med oppfølging av nasjonale prøver. Eva viser seg
mer orientert om hva som skjer, og kan fortelle at skoledirektøren følger opp resultatene på
samtalene han har med skolens ledelse en gang i året, og hun forteller at han er ganske aktiv i
media innimellom i forhold til det.

Ut fra dette ser vi at kun en av lærerne som ble intervjuet vet hvordan systemet for oppfølging
av resultater på nasjonale prøver virker i kommunen. Virksomhetsleder har lederdialog med
skoledirektøren en gang i året hvor nettopp oppfølging av resultater er en del av agendaen,
kan rektor informere om. Det viser seg at rektor har god innsikt når det gjelder
skoledirektørens arbeid i forhold til oppfølging av resultater. Hun forteller at kommunen har
en kursplan for gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver, og at skolene får kursing i
oppfølging og hjelp til å tolke resultatene, mens bare en av de tre lærerne vet hvordan dette
foregår. Samtidig innrømmer rektor at de ikke har benyttet seg av disse kursene i så stor grad:
" … og vi får kursing i oppfølging til de enkelte fag. Og det har vi ikke nyttiggjort oss godt
nok, så det er et læringspunkt for oss at vi må legge inn det mye tidligere i aktiviteten vår
sånn at vi nyttiggjør oss disse kursene, for de er virkelig gode." Rektor kommer her med en
innrømmelse i at de har et utviklingspotensiale i forhold til deltagelse på disse kursene. Når
det gjelder forventninger fra kommunen, føler ikke rektor at hun har krav på et høyt resultat
på skolen som sådan, men hun heller mer mot det at det ligger en forventning i det å forstå og
bruke resultatene til økt læring. Dette blir tatt opp i lederdialog med skoledirektøren, men uten
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noe videre oppfølging. På spørsmål om hva som ville skje dersom resultatene på skolen mot
formodning ikke skulle følges opp, ville det ifølge rektor være mer indirekte konsekvenser
enn direkte, der hun anslår at veiledning ville være en konsekvens.
Ingen av lærerne referer til kommunens systemer som styrende i deres daglige arbeid med
nasjonale prøver når de blir stilt spørsmål om hvordan de opplever at elevresultatene følges
opp av skoleeier. Til tross for at de har kjennskap til at det foregår kommunal kursing i
forhold til dette emnet, knyttes ikke dette opp mot lærernes arbeid med nasjonale prøver.

Av dette ser vi at kommunens forventninger til oppfølging av resultater ikke er oppfattet av
lærerne i så stor grad. Selv rektor innrømmer at dette er et område de kan bli bedre på, at
kursene ikke blir benyttet i så stor grad som de burde i forhold til kommunen plan.

4.1.2 Ledelsens oppfølging
Skolen har egen oppfølgingsplan for arbeidet med nasjonale prøver som ble laget i
forbindelse med eksternt tilsyn. Det kan virke som om de tre lærerne ikke er orientert om
dette. To av informantene gir uttrykk for at ledelsen i liten grad følger opp resultatene på
nasjonale prøver, og de kan heller ikke referere til egen plan på skolen. Tor svarer på
spørsmål om det finnes noen planer for hvordan man skal jobbe med nasjonale prøver på
skolen: "Ikke som jeg vet om, at det er noe sånn fast på det. Det er mer å øve på en prøve, øve
på den type oppgaver, og bli vant til det. Det tror jeg. Ja, jeg tror alle har gjort det. Men
ellers så er det ikke, jeg tror ikke det er felles skrevet ned sånn gjør vi på vår skole, så vidt jeg
vet." Trine kan heller ikke referere til en slik plan, det eneste hun viser til er kursene i regi av
kommunen. Heller ikke Eva kjenner til at det finnes en egen plan ved skolen. Eva forteller at
hun har jobbet ved skolen siden 2002, og på den tiden har det vært fire ulike rektorer på
skolen der det har vært ulikt hvordan rektorene fremhever betydningen av nasjonale prøver.
Ut fra disse erfaringene opplever hun at den nåværende rektoren vektlegger betydningen av
nasjonale prøver sånn "midt på treet". Rektor på sin side forteller at de har laget en plan for
nasjonale prøver, samtidig som hun sier at det er viktig å vite hvor man skal sette inn støtet i
forhold til selve oppfølgingen, og at hun er åpen for å se hvor de lokale planene har sine
svakheter. Videre forteller hun at de til nå har jobbet med utviklingssamtalen og de gode
tilbakemeldingene i vurdering for læring i pedagogisk utviklingsarbeid. "… så oppfylling av
resultat kommer jo naturlig i neste steg. Sånn at dette kommer vi til å bli mye bedre på."
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Når det gjelder selve oppfølgingen fra ledelsens side, oppleves denne som noe uklar fra
lærernes side. Eva kan fortelle at hennes erfaring er at de blir fulgt opp i form av samtaler
rundt resultatene der det legges en plan for hvordan man skal jobbe videre. Tor har ikke noen
særlig formening om hvordan ledelsen følger opp, og Trine synes de følger opp i liten grad.
Det eneste hun referer til er at hun skulle bli sendt på kurs i forhold til nasjonale prøver, men
da hun endte opp med ikke å dra var det ingen som fulgte opp dette videre.

Rektor ved Kilden skole mener selv at det er viktig å få gode resultater, men ikke til en hver
pris. Hun gir uttrykk for at nasjonale prøver skal være en naturlig hendelse, alle fra 1. til 5.
skal kjenne til prøvene. Ved spørsmål om hvordan ledelsen følger opp arbeidet med resultater
på nasjonale prøver, forklarer hun at det gjøres gjennom en pedagogisk drøfting med lærerne
for å sjekke ut at de vet hvor elevene er, hvorfor de er der og at de har en plan for veien
videre. Det lages ikke en skriftlig oppfølgingsplan. Rektor poengterer at de veileder ved
behov, men at det er viktig å tenke over i hvilket perspektiv nasjonale prøver håndteres på - at
man ikke lar seg definere som god eller dårlig ut fra hvordan skårene er, men at man heller
har fokus på videre læring og mestring for elevene. Som rektor uttrykker det: “Elevene blir
ikke flinkere om de måles. Det er jo de videre målene, og det videre arbeidet, det videre
trykket på læring og motivasjon til læring som må være fokuset. Rett og slett.”

Ut fra dette ser vi at lærernes opplevelse av ledelsens oppfølging av nasjonale prøver er noe
ulik, og at planen som foreligger for gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver på
Kilden skole ikke er kjent for lærerne. Det kommer også frem at lærerne opplever at ledelsen
ikke har så stort fokus på nasjonale prøver som andre rektorer har hatt tidligere. Rektor på sin
side ser at planen for nasjonale prøver kan inneholde rom for forbedringer, samtidig som hun
gir inntrykk av å ha reflektert over hvilken betydning nasjonale prøver skal ha i Kilden skole
og er bevisst på hvor fokus skal ligge, nemlig elevenes videre læring.

4.1.3 Å føle seg ansvarliggjort
Rektor kommer selv inn på at hun føler seg ansvarliggjort ved spørsmål om hvordan hun
tenker at skoleeier følger opp elevresultatene på skolen: "De (skoleier red.anm.) er flinke til å
informere oss, og jeg opplever meg som leder som ansvarliggjort, eller ansvarligholdt da, for
resultatene våre." Rektor viser her tydelig at hun tar ansvar for gjennomføring og oppfølging
av nasjonale prøver, samtidig som hun opplever en forventning fra skoleeier om at skolen må
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utarbeide en plan. Videre forteller hun at skoleeier legger til rette med informasjon, har
forventninger til rektor og kommer med tilbud til lærerne på trinnet om hvordan de skal
arbeide med nasjonale prøver, både når det gjelder tilrettelegging og oppfølging. Likevel
kjenner hun at de gir henne et handlingsrom i forhold til dette arbeidet da hun understreker at
det ikke er selve tallet som teller, men at man heller bruker indikatorene for kvalitet knyttet
opp mot resultatene og det videre arbeidet.

Til tross for at lærerne har ulik erfaring med gjennomføring av nasjonale prøver, viser alle ved
utsagn at de anser seg som ansvarliggjort i forhold til selve arbeidet med nasjonale prøver, det
være seg i forhold til både forberedelse og etterarbeid. Når det gjelder det å stå til ansvar for
resultatene, uttrykker Trine seg på denne måten: "Det var en klok kollega som sa til meg at
hvis mine elever har gjort det bra, så ønsker jeg ikke applaus, akkurat som jeg ikke vil bli
klandret hvis de gjør det dårlig. Men det er jo noe med elevmassen, man gjør jo så godt man
kan på en måte." Videre forteller hun at hennes elever gjorde det veldig bra både i norsk,
matte og engelsk, at de faktisk viste seg å være best i kommunen. Rektor hadde gjort litt jubel
ut av det, men Trine kjente at dette ikke var helt riktig. Hun tenker det gir mer effekt å ta til
etterretning hvis man har gjort det dårlig, men heller rette fokus mot de som har gjort det bra
og se på hvorfor de har gjort det bra, internt på skolen.

De to andre lærerne trekker også fram at resultatene ikke bare kommer an på læreren, men at
ulikheter i elevmassen også spiller inn, særlig når det gjelder faktorer som struktur og fag. På
et trinn kan elevene kan være faglig sterke, men svake på struktur og motsatt. Samtidig
påpeker lærerne at det er hyggelig med gode resultater. Trine på 5.trinn sier selv at hun tar det
personlig, og føler på det hvis elevene har gjort det bra. Hun mener selv at noe av grunnen til
de gode resultatene på hennes trinn kan ha sitt utspring i hvordan hun tilrettelegger selve
matteundervisningen ved at hun holder nytt innlært stoff ved like gjennom jevnlige
matteinnføringer og repetisjoner i matteundervisningen. Tor forteller at for han er det viktig å
samarbeide med ungdomskolen i forhold til resultater og oppfølging der de har møter om
høsten for å gjennomgå resultatene, og at han dermed viser ansvar for resultatene og arbeidet
videre.

Ut fra det lærerne forteller, kan mye tyde på at det er mer det daglige og praktiske arbeidet i
klassen med elevene som er styrende for lærernes prioriteringer og hvordan de anser seg som
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ansvarliggjort. Både rektor og lærerne som er intervjuet ved Kilden skole føler seg
ansvarliggjort i ulik grad. Av utsagnene kommer det også fram at det er ulike faktorer som
spiller inn i forhold til hvor stort ansvar de tar på seg. En av lærerne tar det som en personlig
tilbakemelding, de to andre sier de setter pris på gode resultater samtidig som de distanserer
seg noe i forhold til resultatene der de trekker fram faktorer i elevmassen de selv kjenner de
ikke har så stor innvirkning på. Rektor kjenner seg ansvarlig i forhold til det å forstå og bruke
resultatene til læring, ikke bare se på resultatene som et tall, at hun dermed tar ansvar ved å gå
dypere inn i materien.

4.1.4 Oppsummering
Kommunen har en plan for gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver. Det er de som
angir målefunksjonen. Det er dette Fullan & Quinn (2016) kaller ekstern ansvarlighet definert ved standarder, forventninger som styrer en skole utenfra.

Kommunen kan ha en plan, men for at den skal gjennomføres må de ha skoleledelse og lærere
med på laget. De tre lærerne som ble intervjuet gir uttrykk for at de føler seg ansvarliggjort i
forhold til selve arbeidet med nasjonale prøver. De vet at kommunen har kurs de kan gå på,
men ikke alle har deltatt på disse. De setter ikke ord på at de må stå til ansvar overfor
skoleledelse eller skoleeier, men at de heller har et mer personlig eieforhold til resultatene. De
tar ansvar for en oppgave de skal utføre, de ønsker gode resultater, men at resultatene beror på
en viktig faktor, selve elevmassen. En av lærerne mener som nevnt at noe av grunnen til de
gode resultatene på hennes trinn kan ha sitt utspring i hvordan hun tilrettelegger selve
matteundervisningen. Her viser hun at hun tar ansvar i forhold til selve oppgaven, at hun
ønsker så gode resultater hun kan ut fra den elevmassen hun har som utgangspunkt.

Intervjuobjektenes erfaringer i forhold til ledelsens oppfølging varierer. Skolen har en plan,
men ingen av lærerne kjenner til den. Det har vært utskifting de siste årene når det gjelder
ledelsen, og to av lærerne forteller at de har merket forskjeller i forhold til hvilken
skoleledelse de har hatt når det gjelder fokus på nasjonale prøver. Til tross for dette gir alle gir
uttrykk for at ledelsen følger med på resultatene og arbeidet med nasjonale prøver selv om
målsettingen for skole og kommune fremstår noe uklar for dem.
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Rektor gir uttrykk for at hun føler seg ansvarliggjort fra skoleeiers side. Hun ønsker å se på
resultatene og analysere, gå i dybden på materie. Som rektor anser hun dette som en selvfølge
i arbeidet sitt samtidig som hun ser at hun har en jobb å gjøre i forhold til å implementere og
følge opp selve planen for arbeidet med nasjonale prøver.

4.2 Ledelse i skolen:
I dette avsnittet vil jeg se på ledelse i skolen og rette søkelyset mot hvordan resultatene kan
påvirke en skoleledelse i skolen. Utgangspunktet er en av Robinsons (2014) lederferdigheter
som handler om å bygge tillitsrelasjoner og de fem lederdimensjonene: Å etablere mål,
strategisk bruk av ressurser, kvalitet, lede læring og sikre læringsmiljø. Selve
forskningsspørsmålet er: "Hvordan kan vi forstå ledelse rundt bruk av bruk av
elevresultater i skolen?"

4.2.1 Tillit
Under intervjuet med rektor kommer det fram at hun viser tillit til lærerne, og hun
understreker at det er ekspertene som sitter i klasserommet. Hun ønsker å vite at læreren har
kontroll over elevenes resultater og veien videre, og at de har en plan for dette arbeidet.
Hennes rolle anser hun å være en veileder ved behov. Rektor fremhever dette med kontroll og
tillit, at hun viser tillit til læreren og sier at hun vil vite at de har kontroll og vet hvor elevene
er når det gjelder resultater på nasjonale prøver, og hvorfor de er der de er.

Under intervjuene ble det ikke stilt direkte spørsmål til lærerne om de følte de ble gitt tillit,
men det er tydelig at lærerne opplever stor grad av autonomi i utøvelsen av yrket sitt.
Samtidig forteller rektor at det er lite kontroll fra hennes side, at hun viser tillit til lærerne.
Dette understreker hun videre ved å si at: “Ekspertene våre sitter jo i klasserommet. Vi skal
ikke si hvordan de skal legge opp, vi vil bare vite at de har kontroll og at de vet hvor elevene
er, og at de vet hvorfor elevene er der de er. Ha en plan for veien videre.”

Her viser rektor at hun har respekt for lærernes utøving av profesjon. De gis tillit under
forutsetning av at de har kontroll når det gjelder elevenes faglige mestring og videre læring.
Rektor viser også omsorg for de ansatte, hun forteller at hun som leder må ha god kontroll på
individene hun leder. Hun synes det er viktig at hun kjenner medarbeiderne sine godt, men
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understreker også betydningen av at de kjenner hverandre. Hun forteller at det skal være rom
for individuelle tilpasninger. "Men den profesjonelle læreren må være her, jeg kan ikke
komme med hele meg, for da ville det bli travelt, kan jeg si deg." Samtidig understreker hun
at de veileder når de ser at det er behov for det: "Og det handler ofte om veiledning i forhold
til perspektiv, ikke så mye i forhold til konkrete verktøy for å heve kompetansen. Og det er jo
interessant som ledelse, å tenke i hvilket perspektiv håndterer vi resultater nasjonale prøver
på." Istedenfor å følge opp med konkrete tips og råd, går ledelsens oppfølging mer ut på å gi
perspektiver resultatene der den pedagogiske drøftingen er en prosess med diskusjon og
refleksjon rundt resultater og læring. Her benytter rektor seg av sin kompetanse ved å ta tak
dersom det trengs.

Dette viser at ledelsen ønsker å følge opp arbeidet med de nasjonale prøvene der
oppbygging av tillit er en avgjørende faktor. Lærerne gis tillit under forutsetning av at
de har kontroll i klasserommet. Rektor viser tydelig respekt for lærernes profesjon
bygget på gjensidig tillit i organisasjonen.

4.2.2 Å etablere mål
Rektor forteller at de har jobbet med skolens visjon som er "Vi skaper mulighetene" der de
tenker både fellesskap, det å skape glede og kompetanse som grunnleggende verdier. Rektors
målsetting når det gjelder nasjonale prøver er å få nasjonale prøver til å være en naturlig
hendelse på skolen, fra 1. til 5. trinn, ikke bare som et mål for hva de presterer på 5. trinn.
Hun understreker at hele personalet skal kjenne til selve prøvene både når det gjelder
gjennomføring og oppfølging. Det er også viktig for henne at resultatene skal brukes aktivt, at
dette også er et mål i seg selv. Og her innrømmer hun at de har et forbedringspotensial på
Kilden skole: "Og det at vi bruker resultater aktivt, det er ikke det at det blir et måleresultat
som vi legger i en slags skuff, da. Vi er nok litt, vi er nok litt på skuffen, men det blir mer og
mer tydelig for oss at vi kan bruke resultater, det er prikken for undervisningen."

Rektor gir uttrykk for at kommunen vektlegger gode resultater samtidig som de er opptatt av
at nasjonale prøver danner et grunnlag for elevenes videre læring i de enkelte ferdighetene. I
den kommunen hun jobbet i tidligere var det resultatene i seg selv som hadde hovedfokus der
hvor mange som var under eller over kritisk grense var et mål i seg selv. Hun merker at det er
litt mindre fokus på dette i den kommunen hun jobber nå, samtidig som hun merker at de
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jakter på de gode resultatene og virkelig prøver å nyttiggjøre seg både resultater og den
læringen resultatene kan brukes til.

Lærerne er ikke helt samstemte i deres oppfatning av hvilke mål som er satt for skolen. Ingen
av dem vet nøyaktig hva målet er, to av dem husker at det har blitt sagt høyt, men de husker
ikke selve innholdet. Eva som ikke hadde hatt elever i nasjonale prøver dette året, sier at hun
burde jo visst det, men at hun på en måte har stengt av når det ikke gjelder hennes hverdag.
Hun forteller at hun vet at de gjorde det veldig godt i år på skolen, og antar at målsettingen er
noe med hva de gjorde bra i år som de ikke gjorde i fjor da resultatene var dårligere. Tor
forteller for eksempel at han vet det egentlig, men han husker ikke om det var at resultatene
skulle være på eller over snittet i kommunen. Trine refererer også til dette snittet som en
måleindikator, og mener å ha hørt at det er å ikke ligge under snittet for kommunen. På
spørsmål om hvilke mål de har satt for seg selv og egen klasse, forteller Trine at hun ønsker at
elevene skal gjøre det bra, at hun følte hun var litt oppe til eksamen i forhold til om hun hadde
klart å lære dem det de skulle lære, om hun holdt mål, om hun holdt kommunens snitt. Tor
forteller at han egentlig ikke har satt seg noen mål verken for seg selv eller klassen, han tenker
at han nærmest vet hvordan resultatene kommer til å bli. Eva forteller at hennes mål kommer
an på elevmassen og strukturene rundt. Hun referer til dette skoleårets resultater: "Sånn som i
år da, så har det blitt hauset opp hos oss at der så innmari bra, det er fordi de har hatt helt
stabile lærerressurser fra 1. til 4. og så ble det bytte når de kom i 5. Og det har utrolig mye å
si, og de har få elever som krever noe faglig, og de som har utvikling … Det har så mye med
klassen å gjøre, da! Og hvilke klasselærere de har hatt."

Når det gjelder betydningen av at skolen får gode resultater på nasjonale prøver, forteller alle
lærerne at det er viktig for dem med tanke på omdømmebygging. På en skala fra 1 til 10, sier
Tor 8, Trine 8 eller 9, og Eva 10. Samtidig legger Eva til at hun på den andre siden vil si at
det nesten er 1 da hun tenker det er en litt feil måte å måle skolen på, at nasjonale prøver ikke
er det viktigste som skjer i skolen. Trine mener at det ikke er de gode resultatene i seg selv
som er viktige, men det at resultatene sier noe om det faglige nivået både på lærerne og
elevene. Rektor mener 10: "Jeg tuller ikke, 10! For best mulig resultat for våre elever.
Det trenger ikke ligge på topp i kommunen, men at vi skårer så, at forventningene våre, at vi
møter forventningene våre og at våre ... Kjempeviktig!"
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Det er det rektor også framhever når hun forteller at prøveresultatene skal sees på som en
helhet på skolen, at man ser på hva som skjer av læring fra barna starter i skolen til prøvene
tas på 5. trinn.

Det kommer tydelig fram at skolens målsetting i forhold til nasjonale prøver virker noe uklar
for informantene, også i forhold til kommunens målsetting. Rektor har et mål for hvordan
arbeidet skal fungere på Kilden skole, men lærerne ser ikke ut til å inneha kjennskap til denne
målsettingen. Det er også tydelig at lærerne seg imellom har ulike målsettinger, og ser litt
ulikt på betydningen av nasjonale prøver. Men ut fra et omdømmeperspektiv understreker de
alle betydningen av å få gode resultater, at det har positive ringvirkninger for skolens rykte.

4.2.3 Ressurser
Ressurser i skolen handler om å se på hvordan personale og lærerressurser,
undervisningsressurser og undervisningstid brukes for å gjenspeile skolens prioriterte mål.
Rektor på Kilden skole fremhever nettopp dette, at den måten de har organisert 5. trinnet på
med stabile lærere, god klasseromsledelse med høy motivasjon for jobben, godt arbeid med
begreper og tett oppfølging av spespeden som er organisert inn på organiseringen av trinnet,
ikke ut av gruppa, har gitt de resultatene som skolen har håpet på. Videre forteller hun:
"Altså, vi har gjort all denne tekstbokorganiseringen i løpet av 5 år, og jeg kan ikke ta æren
for det, for jeg har bare vært her i 3, men den er så helt i forhold til tekstboken, og så har vi
resultater der en helt vanlig gjeng får resultater."

Her framhever rektor hvordan hun tenker at faktorene personalressurser, undervisningsverktøy og undervisningstid har virket inn når det gjelder det å legge forholdene til rette for
gode resultater på nasjonale prøver. Likeså understreker hun lærerens betydning: "Læreren,
læreren, læreren, det er det eneste som betyr noe!" Videre forteller hun at rekruttering er
hovedjobben for en leder i form av å finne de gode lærerne, holde på dem og hjelpe dem til
mer motivasjon og innsikt i forhold til det å distribuere kunnskap. Av dette ser man at rektor
er genuint opptatt av læreren, at hun ser lærerens betydning for kvaliteten på undervisningen.
Som rektor ser hun hvor viktig det er å vektlegge god personalpolitikk.
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På spørsmål til lærerne om det blir satt av egne ressurser til oppfølging av resultatene med
nasjonale prøver, heller svarene i mer negativ retning. Slik svarer Trine på spørsmålet om
hvorvidt ledelsen har satt inn ekstra ressurser: “Ingen anelse (ler). Nei, dårlig. Ingenting."
På den annen side har skolen satset på ekstra styrking gjennom hele skoleåret. Eva forklarer at
Kilden skole er organisert som en baseskole med egen spespedlærer på hvert team. Denne
læreren har styrking i skolen i tillegg til spesialundervisningstimer til noen elever. Det betyr at
dersom elever trenger ekstra oppfølging, lar det seg ordne gjennom skolens organisering av
lærerressurser gjennom året.

Av dette kommer det fram at dersom lærerne har ekstra behov på trinnet i forhold til
oppfølging av resultater, er det opp til lærerne selv hvordan de skal organisere seg. Ledelsen
har ikke satt av ekstra ressurser spesielt i forhold til oppfølging av resultater på nasjonale
prøver. Rektor trekker frem to aspekter som kan være utfordrende i forhold til
oppfølgingsarbeidet, det ene er tid og det andre er hvordan analysere og finne ut hvordan man
jobber videre med resultatene. Måten skolen er organisert på viser at de har tenkt strategisk i
forhold til ressurser nettopp ved styrking på trinnene gjennom hele året. Å evaluere og
revurdere ressursbruk for å se på sammenheng mellom læringsmål og prioriteringer er noe
rektor er opptatt av, og tenker er viktig å jobbe videre med.

4.2.4 Kvalitet
Kvalitet på undervisningen handler om sammenheng i undervisningen. Et felles rammeverk
for undervisning betyr at lærerne går i samme retning. Utgangspunktet er at undervisning av
høy kvalitet gjør at elevene får maksimalt utbytte av tiden som brukes når det gjelder
engasjement og læring.

Rektor er ærlig på at ikke alle lærerne er involvert i så stor grad med oppfølging av nasjonale
prøver som hun skulle ønske, og at de ikke har jobbet med resultatene felles på skolen. Dette
refererer også Eva til, at resultatene har blitt presentert på fellestid, men ikke blitt arbeidet
med videre. Rektor forteller at de har en klar ambisjon om at lærerne skal jobbe med
resultatene sammen slik at de vet hvor de skal sette inn støtet for å få gode nok skår, men at
dette skjer mer på teamene, ikke i personalet som helhet. Videre sier rektor at de akkurat har
jobbet med de lokale planene for utviklingssamtalen og de gode tilbakemeldingene i
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vurdering for læring, og at oppfylling av resultat dermed kommer naturlig i neste steg. Hun
understreker at dette har de lyst til å bli mye bedre på.

På spørsmål om hvordan lærerne jobber for å finne ut hvordan de skal gå videre med
resultatene på nasjonale prøver, forteller Eva om sine erfaringer, at de diskuterte mye på team
der de gikk gjennom alle resultatene sammen, hvert fag for seg og syntes de brukte mye tid på
det. Siden Kilden skole er en baseskole med ekstra styrking, har både Eva og Trine benyttet
seg av dette ved at de elevene som har trengt det får ekstra styrking ut fra de områdene de
trenger å jobbe med etter kartleggingen. Trine tenker at nasjonale prøver skal brukes som
kartlegging, men hun synes at mange lærere ikke er flinke nok til å bruke det videre, inkludert
henne selv. Hun ser resultatene som en gjenspeiling av undervisningen, og legger om
undervisningen deretter. Men hun synes at selve oppfølgingen av hver enkelt elev er litt
komplisert å få til i en hektisk hverdag. Tor forteller at han går gjennom resultatene og noterer
hvilke områder trinnet som helhet har problemer med, samtidig som han skriver opp områder
som trengs å jobbes med for hver elev. Så får de kurs i det de ikke kan. Han understreker at
han bruker samme framgangsmåte om det er nasjonale prøver eller andre kartleggingsprøver.

Rektors perspektiver når det gjelder forholdet mellom det å se på resultatene eller vurderingen
og arbeidet videre med resultatene, er at hun tenker resultatet er uinteressant.
Videre forteller hun: "ILS sitt berømte uttrykk om grisen: Grisen blir ikke tykkere om den
veies, elevene blir ikke flinkere om de måles. Det er jo de videre målene, og det videre
arbeidet, det videre trykket på læring og motivasjon til læring som må være fokuset, rett og
slett."

Av dette ser man at lærerne jobber med resultatene fra nasjonale prøver både på teamnivå og
individnivå uten at det ligger sterke felles føringer for dette arbeidet på skolen. Til tross for
dette kan det virke som lærerne tilnærmer seg bruk av dokumentasjonen på samme måte - de
ser på resultatene, kategoriserer og følger opp de svakeste i forhold til hva de trenger å øve på.
Måten de arbeider med nasjonale prøver på virker ikke annerledes enn hvordan de jobber med
kartlegginger ellers. Det kan dermed virke som alle lærerne som ble intervjuet har funnet seg
en metode som fungerer for dem der fokus er elevenes læring.
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4.2.5 Å lede læring
Å lede lærernes læring og utvikling handler om å få til en kollektiv innsats i forhold til
undervisning av alle elevene der det er viktig å få felles undervisnings- og læringsstandarder
mer synlige i det daglige arbeidet. På spørsmål om lærerne på Kilden skole jobber sammen
for å se på det videre arbeidet med resultatene på nasjonale prøver, svarer rektor at dette er en
klar ambisjon de har, men at de ikke har gjort det til nå. De har fellestid med fokus på
pedagogisk utviklingsarbeid, men her har ikke resultatoppfølging vært tema.

På spørsmål om det er kultur for deling på skolen, svarer Tore: "Absolutt, det er felles fokus
på det. Man snakker om det, og man gjør jo det, men jeg tror det er på en måte litt mer
tilfeldig hvordan det skjer, da. Opp til hver enkelt på en måte." Han forteller videre at det som
skjer av erfaringsdeling er mest på teamet, ikke bare rent det faglige men også i forhold til
klasseledelse, organiseringer m.m. Men han tror at mange opplever at man gjør ting som man
selv tenker er best uten at det blir delt. Trine utdyper dette videre ved å fortelle om at det som
overrasket henne mest da hun begynte som lærer var at alle lærerne satt på hver sin tue uten å
fortelle hverandre om de gode erfaringene. "… det gjorde man der jeg kom fra i næringslivet,
der er det mye vanligere, tror jeg, da." Av dette ser vi at det er delingskultur på skolen, og det
virker som lærerne opplever en grad av åpenhet. Samtidig etterlyser Trine mer vekt på deling
av de gode historiene, da hun tenker at det er de gode erfaringene man kan lære av.

Eva forteller at systemene mangler litt i forhold til spesielle metoder eller tilgang på
informasjon som del av felles undervisnings- og læringsstandarder i forhold til nasjonale
prøver. Det har vært mer opp til de på teamet hvordan de satte i gang dette arbeidet. Samtidig
understreker hun at det er mer strukturer dette året i forhold til fjoråret. Trine kan heller ikke
referere til at det er etablert felles undervisnings- og læringsstandarder for oppfølging av
nasjonale prøver. Tor forteller at hans oppfatning er at det ikke er noe fast opplegg for det på
Kilden skole, men at man heller øver på en prøve, øver på den type oppgaver som eleven kan
møte i nasjonale prøver slik at elevene blir vant til det, og at dette er noe han tror alle gjør.

Rektor ved Kilden skole understreker viktigheten av å trekke veksler på hverandres erfaringer
der man utvikler seg som et kollektiv på skolen. Videre forteller hun at de vil ha enda mer
fokus på at lærerne deler erfaringer når det gjelder "best practice" da hun ser at dette gir
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motivasjon og at læreren opplever det som reelle læringsøkter i seg selv." … og det medfører
bedre praksis i klassen."

Ut fra data ser man at Kilden skole har kultur for deling, men at dette kan utvikles fra å foregå
mest på teamene eller på mer uformelle arenaer til å dreie retning mot en mer kollektiv
praksis på skolen.

4.2.6 Sikre et velordnet og trygt læringsmiljø
Arbeidet med å skape et trygt læringsmiljø er grunnleggende for elevenes engasjement i
skolen, både sosialt og faglig. Det blir dermed viktig at lærer skaper en god relasjon til
elevene, at de føler at læreren liker dem. Og dette kommer tydelig frem hos lærerne som ble
intervjuet. Trine understreker at elevene må føle seg trygge i et klasserom, og at dette må i
være på plass for at elevene skal kunne lære. Alle lærerne forteller at de tilrettelegger på ulike
måter for å trygge elevene. Eva forteller at de jobbet hele 4. trinn for å få strukturer på plass i
forhold til det sosiale. Når det sosiale er på plass rammet inn av gode strukturer, understreker
hun at det er lettere å lære fag. Trine svarer på spørsmål om hvordan hun tilrettelegger for et
godt læringsmiljø, at hun ser på seg selv som en tydelig voksen, at hun er litt skuespiller på en
scene, og hun bruker humor som en innfallsvinkel. Hun understreker betydningen av å vite
forskjell på å le av og le med. Tor forteller at under selve gjennomføringen av nasjonale
prøver har han vært opptatt av å ufarliggjøre selve prøven da hans erfaring er at mange elever
kan stresse seg opp. En del elever har fått tilbud om å gjennomføre i små grupper.
Det lærerne referer til handler om strukturer, tydelige forventninger og tilrettelegging i
forhold til ulike behov.

Det å få til et godt læringsmiljø er et ansvar som også ligger på rektor, både i forhold til
organisering og rekruttering. Hun forteller: “Vi ser at den måten vi har organisert 5. trinnet
vårt i år på med stabile lærere, god klasseromsledelse med høy motivasjon for jobben sin,
godt arbeid med begrep og tett oppfølging av spespeden som er organisert inn på
organiseringen av trinnet, ikke ut av gruppa, har gitt de resultatene som vi har håpet på."
Hun viser at hun har tydelige forventninger i forhold til hva som er viktig når det gjelder
nasjonale prøver og trygt og sikkert læringsmiljø.
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I arbeidet med å trygge elevene i læringsarbeidet har også foreldrene en viktig rolle. Når det
gjelder foreldrenes involvering, gir både rektor og lærere uttrykk for at de har et godt
samarbeid. Rektor forteller at de er generelt støttende, og at særlig FAU og Brukerrådet er
veldig tydelige på støtte. Dersom hun opplever at de ikke er fullt så støttende, er det mer
enkeltsaker i forhold til at foreldrene opplever at barna ikke har det bra på skolen.
Alle lærerne har samarbeidet med foreldrene om resultatene, spesielt gjennom
utviklingssamtalene, men de har også gitt informasjon om nasjonale prøver på foreldremøter i
forkant. Foreldrene har også fått vite om resultatene samlet for hele trinnet i tillegg til
individuelle tilbakemeldinger.

Når det gjelder organisering er dette en baseskole der lærerne jobber tett for å følge opp
elevene. Både rektor og lærerne som er intervjuet viser at de er opptatt av etablering av et
trygt og sikkert læringsmiljø for elevene der både foreldre, lærere og ledelse bidrar
konstruktivt.

4.2.7 Oppsummering
Ut fra intervjuene kommer det fram at lærernes oppfatninger ikke alltid stemmer overens med
rektors syn når det gjelder skoleledelse. Samtidig er det flere områder der rektors og lærernes
syn samsvarer. Foreldresamarbeidet er et eksempel på dette. Alle intervjuobjektene fremhever
dette som viktig i forhold til oppfølging av elevenes sosiale og faglige læring.

Tillit er en lederferdighet som bygges gjennom kontinuerlig læring og utvikling. Rektor sier
selv at hennes oppfølging av arbeidet med de nasjonale prøvene baserer seg på tillit. Lærerne
gis tillit, og lærerne opplever at de blir gitt tillit og autonomi. De føler seg ikke kontrollert
selv om rektor understreker at hun vil vite at de har kontroll over elevenes læring og
utvikling. Det at lærerne gis tillit og autonomi er mekanismer som virker inn i forhold til det å
nå nye mål i utviklingsarbeidet ved skolen.

Når det gjelder målsetting, er ikke lærerne helt samstemte i oppfatningen av hvilke mål som
er satt for skolen. Ingen av dem vet nøyaktig hva målet er, to av dem husker at det har blitt
sagt høyt, men de husker ikke selve innholdet. Egen målsetting for nasjonale prøver varierer
også, alt fra at elevene skal gjøre det bra til at man ikke har en målsetting. Rektors mål for
skolen er at nasjonale prøver skal være en naturlig hendelse i løpet av skolegangen, men hun
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innrømmer at lærerne ikke har vært involvert i så stor grad som de burde i dette felles
målarbeidet.

Måten skolen er organisert på viser at de har tenkt strategisk i forhold til ressurser nettopp
ved styrking på trinnene gjennom hele året. Å evaluere og revurdere ressursbruk for å se på
sammenheng mellom læringsmål og prioriteringer er noe rektor peker på i forhold til plan og
pedagogisk drøfting, kontroll og prosess.

Når det gjelder kvalitet ser man at rektors ambisjoner om å bruke resultatbasert evaluering er
til stede og at lærerne gir uttrykk for at det er mer strukturert nå enn tidligere i forhold til
oppfølging av resultater, men at det mangler en felles kultur for hvordan bruke data til
forbedringsmål.

Det er tydelig at rektor ser på dette med å lede læring som en naturlig fortsettelse av arbeidet
med utviklingssamtalen som de har arbeidet med felles i personalet, og at hun ser viktigheten
av å skape felles undervisnings- og lærerstandarder på skolen, særlig i forhold til oppfølging
av resultater.

I forhold til organisering er dette en baseskole der lærere jobber tett for å følge opp elevene
der det blir viktig å sikre et velordnet og trygt læringsmiljø. Rektor forteller at de har
jobbet med visjonen sin som er "Vi skaper mulighetene" der de tenker både fellesskap, det å
skape glede og kompetanse som grunnleggende verdier. Rektor og lærerne som er intervjuet
viser at de er opptatt av etablering av et trygt og sikkert læringsmiljø for elevene der både
foreldre, lærere og ledelse bidrar konstruktivt.
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5 Diskusjon
5.1 Ansvarliggjøring
Ansvarliggjøring rommer mer enn ett ord som definisjon – noe både Langfeldt (2008), Roald
(2012) og Fullan & Quinn (2016) gir ulike perspektiver og innfallsvinkler til, men det handler
om at noen holdes til ansvar der bl.a. mål knyttes ved eller til mål og prestasjoner. Jeg vil i det
følgende diskutere hvordan ansvarliggjøring kommer til syne ved bruk av resultatene for
læring i skolen. Begrepene til Fullan & Quinn (2016) ekstern og intern ansvarlighet vil også
danne grunnlag for den videre diskusjonen.

5.1.1 System for arbeid og oppfølging med nasjonale prøver i
kommunen
Data tyder på at sammenhenger mellom kommunens mål, drift og utvikling i skolen ikke er så
godt etablert. Lærerne viser seg å vite lite om kommunens mål og system for nasjonale prøver
annet enn kursene som blir tilbudt, i motsetning til rektor som er mer informert og engasjert.
Resultatene blir rapportert i lederdialog med skoledirektøren, uten at det ifølge rektor er mer
oppfølging i den andre enden. Det å se på kommunens handlingsrom kan gi perspektiver i
denne sammenhengen der det handler om hvordan kommunen utnytter selve
handlingsrommet i form av systematikk og sammenhenger for pedagogisk måloppnåelse
(Engeland et al., 2008). Engeland et al. (2008) viser at rapportering til kommunen ikke
nødvendigvis bidrar til en mer helhetlig forståelse på kommunenivå, men at
vurderingsresultatene snarere blir holdt på et mer skoleansvarlig nivå. Her ser vi likheter til
Kilden skole som bruker vurderingsresultatene på et skolenivå der de jobber med resultatene
som grunnlag for elevenes videre læring, uten at det omfatter en mer helhetlig forståelse på
kommunenivå.
Sett ut fra Fullan & Quinn (2016) viser data at ekstern ansvarlighet som handler om
kommunens planer og systemer, samt innrapportering av resultater ikke har så stor
innvirkning på lærerne, rektor i større grad. Gunnulfsen & Møller (2016) påpeker at når det
gjelder skoleledernes ansvarlighet i spennet mellom myndighetens føringer og skolens planer,
er det ofte lærernes og elevenes behov som veier tyngst der skolens interne planer og praksis
prioriteres. Av dette ser vi at rektor ved Kilden skole forholder seg til kommunens planer og
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oppfølging på den ene siden, og vet hva som er forventet av henne når det gjelder nasjonale
prøver, mens hun på den andre siden er opptatt av at lærerne gjør jobben sin med tanke på
videre læring. Skoleledere har en viktig rolle i form av å skape sammenhenger mellom
kommune og aktivitet i skolen, og kunne gis og ta ansvar for at skolen går i riktig retning.

5.1.2 Ledelsens oppfølging
Data viser at planen som var lagt på skolen i forhold til nasjonale prøver ikke er tydeliggjort
for lærerne, og at lærerne har ulik oppfatning av hvordan ledelsen følger opp resultatene, alt
fra at de ikke gjør det til at det legges en plan ut fra resultatsamtaler.

Rektor på sin side viser engasjement og refleksjon over bruk og oppfølging av elevresultater i
et perspektiv der elevenes mestring og læring står i fokus, men hun ser at det er en jobb å
gjøre i forhold til å implementere og følge opp både kommunens og skolens plan for arbeid
med nasjonale prøver. Det gjennomføres en pedagogisk drøfting med lærerne etter at de har
fått resultatene på nasjonale prøver, man legger en plan for videre arbeid, men det blir ikke
utformet skriftlig.
Rektor poengterer at ledelsen veileder ved behov med fokus på videre læring og mestring for
elevene. Emstad (2012) viser betydningen av rektors engasjement, at dette har betydning for
hvorvidt og i hvilken grad skolevurdering benyttes. For Kilden skole betyr dette at med
rektors oppmerksomhet og interesse ligger forholdene rette for at elevresultater benyttes i
større grad. Veien videre er å implementere planen slik at alle lærerne er kjent med den og at
den følges opp av både lærere og ledelse ved skolen. Målet er å få lærerne til å engasjere seg
slik at elevene blir motivert for dypere læring der data og resultater brukes aktivt i
utviklingsarbeidet (Fullan & Quinn, 2016).

5.1.3 Å føle seg ansvarliggjort
Ut fra intervjuene kommer det fram at rektor føler seg ansvarliggjort fra skoleeiers side, og at
hun har et godt handlingsrom. I spennet mellom det at elevresultater fra nasjonale prøver skal
gi informasjon om elevenes læringsutbytte og samtidig være et grunnlag for videre
undervisning og læring, viser data at kommunen vektlegger utvikling mer enn resultater til
tross for at de også er opptatt av å få gode resultater. Det samme gjelder både lærere og rektor
ved skolen, der elevenes mestring og videre læring framheves mer enn selve resultatene.
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Dette tydeliggjøres av data som viser at lærerne har ulikt syn på hvordan man skal tolke
resultatene, der de fremhever faktorer som er utenfor deres påvirkning som f.eks elevmasse
som varierer fra år til år, ulike strukturer som er på plass i en klasse og fagenes ulikhet. Ifølge
Langfeldt (2008) er det avgjørende at prøveresultater sees i sammenheng med andre resultater
og vurderinger av elevene, men at man også må se på de fysiske rammefaktorene – dette for å
kunne finne eventuelle faktorer som må endres for å kunne bedre resultatene. Lærerne viser
dermed en kritisk tilnærming til hva de skal ta ansvar for ved å angi faktorer de mener de ikke
har innflytelse på. Langfeldt (2008) peker på at det må legges til rette for å få hjelp til hvordan
forbedringene kan skje med tanke på videre kvalitet og elevenes læring.
Rektor kjenner seg ansvarlig i forhold til det å forstå og bruke resultatene til læring, ikke bare
se på resultatene som et tall, og at hun dermed tar ansvar ved å gå dypere inn i materien. Data
viser at lærerne blir gitt ansvar og at de forplikter seg til ansvar, men at det er mer det daglige
og praktiske arbeidet som virker inn på lærernes prioriteringer og hvordan de anser seg som
ansvarliggjort. Intern ansvarlighet (Fullan & Quinn, 2016) betyr at individer og grupper
arbeider på en slik måte at de tar ansvar for alle elevenes suksess og læring og holder
hverandre gjensidig ansvarlig for prestasjonene, og at man byger en samarbeidskultur som
kombinerer individuell pliktfølelse med kollektive forventninger og korrigerende handlinger.
Her ser man at en del er på plass når det gjelder Kilden skole, men at verken det å ha eierskap
til alle elevers læring eller at arbeidskulturen kjennetegnes av at resultater brukes aktivt i
utviklingsarbeidet preger kulturen i så stor grad.

5.1.4 Oppsummering
Data viser at kommunen har en plan for gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver.
Det er de som angir målefunksjonen. Det er dette Fullan & Quinn (2016) kaller ekstern
ansvarlighet - definert ved standarder, forventninger som styrer en skole utenfra. Lærerne
virker ikke å være kjent med denne planen bortsett fra at de vet at det blir tilrettelagt med kurs
for å følge opp resultater på nasjonale prøver. Rektor derimot, virker godt orientert om
kommunens planer og oppfølging.

Når det gjelder intern ansvarlighet, viser data at en del tegn er på plass på Kilden skole, men
at det er rom for forbedringer. Både lærerne og teamet som gruppe arbeider på en slik måte at
de tar på seg ansvaret for elevenes videre læring. Skolens plan er heller ikke et dokument som
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er særlig førende da det viser seg at lærerne ikke kjenner til denne planen. Data viser at
lærerne blir gitt ansvar og at de forplikter seg til ansvar, men at det er mer det daglige og
praktiske arbeidet som virker inn på lærernes prioriteringer og hvordan de anser seg som
ansvarliggjort. Rektor kjenner seg ansvarlig i forhold til det å forstå og bruke resultatene til
læring, ikke bare se på resultatene som et tall, og at hun dermed tar ansvar ved å gå dypere inn
i materien.
Ifølge Fullan & Quinn, (2016) fungerer ekstern ansvarlighet dårlig dersom det eksisterer en
lav intern ansvarlighet i organisasjonen. Det betyr at kommunens planer og systemer, samt
innrapportering av resultater fungerer best dersom den interne ansvarligheten er god. Ut fra
data kan det dermed se ut som om Kilden skole må jobbe mer med å få den interne
ansvarligheten på plass slik at de vil kunne nyttiggjøre seg kommunens planer i større grad til
det beste for elevenes læring.

5.2 Ledelse i skolen
5.2.1 Tillit
Å bygge tillitsrelasjoner dreier seg om å mestre utviklingsarbeidet på måter som bygger tillit
gjennom kontinuerlig læring og utvikling sammen. Det er mye som tyder på at skoler med
høy grad av tillit gjør at lærerne tør å fornye seg og opplever et sterkere profesjonelt
fellesskap (Robinson, 2014). Av intervjuene kommer det fram at rektor viser lærerne tillit,
samtidig som hun vil vite at de har kontroll. Hun som rektor vil ikke blande seg opp i selve
undervisningen så lenge hun vet at lærerne har en plan for oppfølging av elevene. Tillit er
ifølge Robinson (2014) basert på respekt, kompetanse, personlig omsorg og integritet. Rektor
viser lærerne respekt ved å poengtere at de som eksperter i klasserommet vet best hvordan
undervisningen skal være. Respekt kommer til syne bl.a. ved å vise at man setter pris på
andres ideer. Her kommer det tydelig fram at rektor verdsetter lærernes ideer og tiltak og de
pedagogiske verktøyene de benytter seg av. Et annet trekk ved tillit er ifølge Robinson (2014)
det å kunne bruke sin kompetanse. I denne sammenheng menes kompetanse som handler om
hvordan inkompetanse behandles ved en skole av ledelsen. Dette er noe rektor forteller om
når hun sier at de veileder ved behov. De som ikke følger den samme retningen som de andre
må veiledes slik at felles innsats på skolen ikke undergraves. Å vise personlig omsorg betyr å
bry seg om både det personlige og det profesjonelle livet til personalet. Rektor viser at hun er
opptatt av å kjenne personalet sitt godt, at hun synes det er viktig å ta imot alle med sine liv,
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samtidig som hun understreker viktigheten av den profesjonelle læreren på jobb. Integritet
handler om at alles handlinger i siste instans må oppfattes som tjenlige for barnas interesser,
og at alle går i samme retning. Både lærerne og rektor ved Kilden skole viser at de er opptatt
av elevenes mestring og læring, og handler deretter.

Når rektor ved Kilden skole selv mener de burde bli bedre på å følge opp resultater på
nasjonale prøver som et felles prosjekt på skolen, blir det viktig å få med alle på denne
endringen. I følge Langfeldt (2008) er mestring grunnleggende i forhold til det å kunne møte
endringer. For å kunne nå nye mål må man som ledelse både kontrollere og gi tillit
(Langfeldt, 2008), og dette er noe rektor har fokus på da hun ønsker å få alle lærerne med på
videre utviklingsarbeid ut fra elevresultater på nasjonale prøver.

5.2.2 Å etablere mål
Kommunens målsetting som rektor refererer til er at de søker de gode resultatene og virkelig
prøver å nyttiggjøre seg både resultater og den læringen man kan bruke resultatene til.
Hun merker at det er litt mindre resultatfokus i kommunen enn i andre kommuner hun har
jobbet i tidligere.

Målet for skolen er at nasjonale prøver skal være en naturlig hendelse som strekker seg fra 1.
til 5. trinn, ikke bare et mål for hva de presterer på 5. trinn. Rektor understreker at hele
personalet skal kjenne til selve prøvene både når det gjelder gjennomføring og oppfølging.
Det er også viktig for henne at resultatene skal brukes aktivt, at dette også er et mål i seg selv.
Robinson (2014) fremhever betydningen av å sette mål som er spesifikke og målbare. Dette er
i tråd med Wadels (1997) definisjon av god ledelse som bl.a. skjer gjennom utvikling av mål
og felles begrepsapparat. Rektor har et ønske om hvordan de nasjonale prøvene skal fungere,
men ut fra Robinson (2014) og Wadel (1997) ser man at målet for nasjonale prøver kan virke
noe uklart og vanskelig å finne grad av måloppnåelse på, både for rektor og lærere.

Ut fra dataene kommer det i tillegg fram at lærerne ikke vet hva målsettingen for nasjonale
prøver på Kilden skole er. To av lærerne mener å huske at det har blitt sagt høyt, men de
kommer ikke på selve innholdet. Dette står i motsetning til Robinson (2014) som framhever
hvor viktig det er at lærerne er med på prosessen når det gjelder målsetting. Hun skiller
mellom prosess- og prestasjonsmål der prosessmål kan settes dersom kapasiteten til
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prestasjonsmål ikke er så sterk. Lærerne må føle seg forpliktet til målet, ha tro på at de når det
og målet må være spesifikt og målbart. Irgens (2010 i Roald, 2012) understreker også dette
med at lærerne må ha innsikt i hva som er målet med deres profesjonelle utvikling, de må
kunne reflektere og vurdere egen innsats. Tydelige mål og planer må sees i sammenheng,
også på et overordnet nivå.

Når det gjelder mål for seg selv og egen klasse, er det varierende i hvilken grad lærerne er
bevisst på dette. Målene spenner seg fra at elevene skal gjøre det bra til at resultatene i seg
selv ikke er en overraskelse, at man vet mye om hva elevene kan prestere fra før av. Verdier
handler om uttalte mål, men også om de verdiene som kommer til syne i praksis, de såkalte
uformelle målene (Dalins 2012 i Roald, 2012). Selv om lærerne ikke er så bevisst på
målsettingen verken felles for skolen eller for seg selv, har de tanker og refleksjoner som har
betydning for hvordan gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver foregår.

Data viser at lærerne er noe splittet når det gjelder betydningen av nasjonale prøver, at de ser
litt ulikt på hva det måler og hvordan resultatene kommer fram. En av lærerne mener det sier
noe om det faglige nivået på skolen, mens en annen lærer mener det er en litt feil måte å måle
skolen på. Rektors høye vektlegging av gode resultater på nasjonale prøver begrunnes i at hun
ønsker best mulig resultat for elevene på skolen ut fra hvilke forventninger som er stilt til
dem. Når det gjelder betydningen av at skolen får gode resultater, er de alle enige om at det er
viktig for omdømmet for skolen. Her ser vi tydelig hvordan de ansatte står i spennet mellom
det summative og det formative, og hvordan dobbeltfunksjonen til nasjonale prøver kommer
til syne der de på den ene siden skal gi informasjon om elevene læringsbytte, mens de på den
andre siden skal danne et grunnlag for videre undervisning og læring.
Fullan & Quinns (2016) fokuserte retning handler om å være formålsdrevet som skole,
etablere betydningsfulle mål, ha klare strategier der ledelse preges av endringsledelse. Det å
oppleve at man lykkes og forstå hvilke betingelser som ligger til grunn for å få gode
resultater, er viktig for både ledere og lærere i en skole. I en hverdag der det er mange mål og
krav å forholde seg til, blir det en utfordring å gjøre de rette prioriteringene. Dette er også noe
rektor innrømmer når hun referer til at måleresultatene ikke må legges i en skuff, men tvert
imot måtte kunne brukes aktivt i undervisningen.
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5.2.3 Strategisk bruk av ressurser
Ressurser i skolen handler om å se på hvordan personale og lærerressurser,
undervisningsressurser og undervisningstid brukes for å gjenspeile skolens prioriterte mål.
Måten Kilden skole er organisert på viser at de har tenkt strategisk i forhold til ressurser
gjennom hele året ved å benytte styrking på trinnene, f.eks.

Av dataene kommer rektors engasjement når det gjelder lærerens betydning for kvaliteten på
undervisningen og elevens læring tydelig fram. Hun er opptatt av god personalpolitikk, og
hva som må til for å beholde de gode lærerne og gjøre dem enda bedre. Dette er i tråd med
Robinson (2014) som mener at det å investere i et profesjonelt læringsfellesskap blant lærerne
er mer hensiktsmessig da det er forbedringer i kvaliteten på den daglige klasseromspraksisen
som har størst betydning for elevenes læring.

Da lærerne ble stilt spørsmål om det ble satt av ressurser i forhold til oppfølging av nasjonale
prøver, var det tydelig at de tenkte på økte midler og dermed responderte negativt. I følge
Robinson (2014) er det vanlig at lærere pleier å anta at økte midler er den beste løsningen i
forbedringsspørsmål, enten i form av mer personale eller nye læringsprogrammer. På den
annen side har jo skolen satset på ekstra styrking gjennom hele skoleåret, organisert som en
baseskole med egen spespedlærer på hvert team som betyr at dersom elever trenger ekstra
oppfølging, lar det seg ordne gjennom skolens gjeldende organisering av lærerressurser.

I følge Dalin (2012 i Roald, 2012) er både strukturer, strategier og relasjoner av betydning for
å forstå skolen som organisasjon. Tradisjoner og rutiner, arbeidsmetoder og relasjoner med
konstruktiv kommunikasjon er viktige dimensjoner i en skoles "liv". Rektor trekker frem to
aspekter som kan være utfordrende i forhold til oppfølgingsarbeidet, det ene er tid og det
andre er å følge opp den individuelle eleven med en oppfølgingsplan. Måten de løser det på er
mer en prosess og diskusjon rundt elevenes læring der refleksjonen vektlegges. Samtidig viser
data at skolen er organisert på en slik måte at de viser at de har tenkt strategisk i forhold til
ressurser nettopp ved styrking på trinnene gjennom hele året. Det er også en tydelig
personalpolitikk ved skolen der betydningen av "den gode læreren" framheves av rektor. Å
evaluere og revurdere ressursbruk for å se på sammenheng mellom læringsmål og
prioriteringer er noe rektor peker på som en prioritering i det videre arbeidet.

61

5.2.4 Kvalitet
Data viser at ikke alle lærerne på skolen er involvert når det gjelder oppfølging av nasjonale
prøver. Det skjer mer på teamene enn i personalet som helhet. Rektor har en ambisjon om å få
personalet til å jobbe sammen for å vite hvor man skal sette inn støtet for å få gode nok skår.
Lærerne på sin side forteller at de tar utgangspunkt i resultatene på nasjonale prøver,
diskuterer på team, kategoriserer og følger opp de svakeste i forhold til hva de trenger å øve
på. En av dem kommer inn på at mange lærere ikke er flinke nok til å bruke resultatene
videre, og at oppfølgingen er litt vanskelig å få til i en hektisk hverdag. Ingen av dem refererer
til at dette er noe man gjør felles på Kilden skole.

Kvalitet i undervisningen handler ifølge Robinson (2014) om å koordinere læreplanarbeid,
sørge for nyttig tilbakemelding til lærerne og bruke data til å forbedre undervisningen. Det
finnes flere teorier om hva effektiv læring er, men Robinson (2014) argumenterer for en
tilnærming der evalueringsdata brukes til undervisningsformål på en formålstjenlig måte ved
at det skapes sterke forbindelser mellom data og beslutninger. Her handler det om å bruke
dokumentasjon til forbedringsformål, og skape en kultur for å bruke data som grunnlag for
beslutninger. Kvalitetsundervisning betyr å maksimere tiden elevene skal lære, være engasjert
og lykkes med innlæringen, og ifølge Robinson (2014) utvikles denne gjennom sykluser av
undersøkelser og handlinger som er laget slik at de øker undervisningens påvirkning på
elevenes motivasjon og læring. Økt sammenheng vil gjøre læringsoppgavene mer tydelige og
klare, og gi høyere motivasjon. Rektor forteller at de akkurat har jobbet med de lokale
planene for utviklingssamtalen og de gode tilbakemeldingene i vurdering for læring i felles
læringsøkter, og at oppfølging av resultat dermed kommer naturlig i neste steg. Hun sier at de
har en klar ambisjon om at lærerne skal jobbe med resultatene sammen slik at de vet hvor de
skal sette inn støtet for å få gode nok skår, og at dette er et område de kan bli mye bedre på.
Disse funnene støtter seg på annen forskning (Prøitz et al., 2017) som søker å finne svar på
hvordan lærere, rektorer og kommuner bruker elevresultater i arbeidet sitt, og hvordan og i
hvilken grad bruk av elevresultater styrker skolens arbeid og forbedrer elevenes
læringsutbytte. Foreløpige resultater viser at dette beror på hvilke rammer som gis for
forståelsen av hva elevresultater er til for og hvilket fokus skoleeier, skoleleder og lærer
vektlegger i dette arbeidet.
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Data viser at rektor har ambisjoner om å bruke resultatbasert evaluering i videre arbeid med
elevenes læring. Hennes referanse til at grisen ikke blir tykkere om den veies (referert til i
4.2.4) viser hvor viktig hun tenker det er å jobbe videre med resultatene som kommer fram for
å forbedre elevenes læringsutbytte. Lærerne gir også inntrykk av at de jobber med resultatene
fra nasjonale prøver med tanke på elevenes videre læring, men fokuset er ikke på særlig annen
måte enn hva de gjør med andre kartleggingsprøver.

Det å koordinere læreplanarbeid, sørge for nyttig tilbakemelding til lærerne og bruke data til å
forbedre undervisningen handler om å bruke dokumentasjon til forbedringsformål, og skape
en kultur for å bruke data som grunnlag for beslutninger. For å kunne bruke data til
kvalitetsforbedring må man kunne skape sterke forbindelser mellom data og beslutninger der
kvaliteten sikres av kunnskap, verdigrunnlag og respekt i forhold til diskusjon og tolkning av
data.

5.2.5 Å lede læring
I følge Robinson (2014) er lederdimensjonen å lede lærernes læring og utvikling mest effektiv
i forhold til elevenes læring der skoleledere fremmer og deltar i utviklingen av lærernes
profesjonelle læring. Velfungerende læringsprosesser som en kollektiv innsats i personalet
gjør at lærerne hjelper hverandre med hvordan man skal nå felles mål, skaper gode
refleksjoner samtidig som felles læringsprosesser underbygger sammenhengen i
undervisningsarbeidet.

Data viser at erfaringsdelingen i forhold til nasjonale prøver og resultater ikke er satt i system
på skolen, de har ingen felles undervisnings- og læringsstandarder de kan referere til. Bare en
av lærerne opplever at det er mer struktur på dette arbeidet sammenlignet med fjoråret. Data
viser at skolen har kultur for deling, men at dette skjer mest på teamene eller på mer uformelle
arenaer. Langfeldt (2008) trekker fram at det å kunne dele erfaringer, å kunne sette ord på
hva som virker eller motiverer er grunnleggende i forhold til organisasjonslæring. God ledelse
handler om å dele denne innsikten mellom flest mulig ansatte slik at man går den samme
veien i forhold til mål og ansvar.

Rektor er opptatt av erfaringsdeling og trekker fram nytteverdien av å dele "best practice".
Hennes erfaring er at lærerne opplever dette som reelle læringsøkter i seg selv, og at det
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medfører bedre praksis i klassen. Her er rektor inne på det området Fullan (2016) kaller
kollektiv kapasitetsbygging innen samarbeidende kulturer der viktigheten av å utvikle felles
kunnskapsbase fremheves. Dybdelæring og samarbeidende læring må foregå samtidig ifølge
Fullan (2016). På den måten kan forholdene legges til rette for implementering og innovasjon.

Å lede lærernes læring og utvikling handler om å få til en kollektiv innsats i forhold til
undervisning av alle elevene der det er viktig å få felles undervisnings- og læringsstandarder
mer synlige i det daglige arbeidet. Ut fra data kommer det fram at rektor ser på dette med
oppfølging av resultater som en naturlig fortsettelse av arbeidet med utviklingssamtalen som
de har gjort felles i pedagogisk utviklingsarbeid, og at hun ser viktigheten av å skape felles
undervisnings- og lærerstandarder på skolen.

5.2.6 Sikre et velordnet og trygt læringsmiljø
Arbeidet med å skape et trygt læringsmiljø er grunnleggende for elevenes engasjement i
skolen, både sosialt og faglig. Det er viktig for elevene å vite at lærerne liker dem.
Foreldrenes involvering i skolen er også av stor betydning for å øke engasjementet til elevene
(Robinson, 2014).

På Kilden skole er de tydelig opptatt av dette. Data viser at alle lærerne gir eksempler på
hvordan de trygger elevene, både på det kortsiktige og langsiktige planet ved å jobbe med det
sosiale på trinnet, vektlegging av den gode relasjonen mellom lærer og elev, bruk av humor
m.m. Det dreier seg om strukturer, tydelige forventninger og tilrettelegging i forhold til ulike
behov. Ut fra Dalin (2012 i Roald, 2012)) ser vi her at relasjoner der kvaliteten på det
mellommenneskelige samspillet i organisasjonen vektlegges. Data viser at lærerne er opptatt
av den gode relasjonen elev-elev, elev-lærer. Av dette kommer det fram at kvaliteten på
relasjonen voksen-voksen også må vektlegges. Dalin (2012 i Roald, 2012) framhever
betydningen av at kommunikasjonen må være konstruktiv for å utvikle organisasjonen videre
slik at uavklarte verdikonflikter, uegnede strategier eller forhold til omgivelsene kommer for
dagen.

Robinson (2014) mener at elevenes fysiske og psykiske trygghet på skolen påvirkes videre av
forholdet mellom foreldre og skole, jo sterkere dess bedre. Dalin (2012 i Roald, 2012)
derimot er uklar i forhold til om foreldre skal forstås som en indre del av organisasjonen eller
64

som en del av omgivelsene. De blir da enten stående som noen som kan uttrykke krav og
forventninger til skolen, eller bli forstått som aktive deltakere. Uansett, foreldre inngår i
organisasjonen som potensielle aktører både når det gjelder kvalitetsvurdering og -utvikling
(Roald, 2012).

Både rektor og lærere gir uttrykk for at de har et godt skole/hjem-samarbeid. Foreldrene
oppleves som støttende i forhold til skolens arbeid. Av intervjuene kommer det fram at ved
Kilden skole er lærerne og rektor opptatt av etablering av et trygt og sikkert læringsmiljø for
elevene der både foreldre, lærere og ledelse bidrar konstruktivt.

5.2.7 Oppsummering
Tillit er en av lederferdighetene som må ligge til grunn for å lede og gjennomføre
utviklingsarbeid ved skolen. For å kunne bruke elevresultater til læring, er det viktig å utvikle
tillit mellom medlemmene i et skolemiljø. Videre er det å ha klare og spesifikke mål av
betydning (Robinson 2014; Wadel 1997), noe vi ser at ikke er helt på plass da lærerne ikke
kjenner til målet for arbeid og oppfølging med nasjonale prøver ved skolen.

Skolen viser seg organisert på en slik måte at det er tatt høyde for et mer helhetlig perspektiv
ved styrking av trinnene gjennom hele året. Vektlegging av god personalpolitikk med vekt på
"den gode læreren" framheves av rektor. Samtidig understreker rektor at utfordringene i
oppfølging av elevresultatene er tid og det å finne gode strategier oppfølging av den enkelte
elev. Slik praksis er nå, er at de følger opp resultatene gjennom diskusjon og refleksjon med
lærerne på teamet. Ut fra lærernes ståsted, skjer dette ikke så systematisk, ei heller for
personalet som helhet. Det kommer fram at oppfølging kan være vanskelig å få til i en hektisk
hverdag. Som leder blir det dermed viktig å legge til rette for en kultur med felles fokus på
bruk av elevresultater til forbedring av elevenes læringsutbytte. Å lede lærernes utvikling og
læring blir i denne sammenhengen avgjørende ved å skape gode refleksjons- og
læringsprosesser. Skolen har kultur for deling, men det er ikke en integrert del av den
kollektive kapasitetsbyggingen for å danne en felles kunnskapsbase.
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Å bygge gode relasjoner er noe både rektor og lærere er opptatt av for å skape et trygt og godt
læringsmiljø på skolen. Her spiller foreldrene også inn, at det å ha et godt og konstruktivt
skole/hjem-samarbeid er viktig når det gjelder kvalitetsutvikling i skolen og elevenes læring.
Det å forstå hvordan læring og undervisning kan forbedres, hvordan man kan ta tak i
resultater som grunnlag for videre læring krever at ulike dimensjoner ivaretas. De kan virke
hver for seg, men sammen utgjør de en helhet med fokus på elevenes videre læring,
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6 Konklusjoner og implikasjoner
I dette kapitlet vil jeg først presentere konklusjoner som svar på problemstillingen.
Konklusjonene vil være strukturert etter svar på de to forskningsspørsmålene med basis i
drøftingen i kapittel 5. Videre vil jeg ta for meg hvilke implikasjoner disse konklusjonene kan
ha med tanke på hvordan resultater på nasjonale prøver brukes til læring i skolen.

6.1 Konklusjoner
Denne studien har til hensikt å se på hvordan elevresultater brukes til læring i skolen og
hvordan dette kan forstås når det gjelder ansvarliggjøring og ledelse i skolen. Utgangspunktet
er resultater på nasjonale prøver og hvordan disse følges opp i skolen for videre læring.
Datainnsamlingen består av semistrukturerte intervjuer med rektor og tre mellomtrinnslærere
på en barneskole. Konklusjonene mine vil bli kategorisert i to områder, ansvarliggjøring og
ledelse i skolen.
For det første viser funnene fra ansvarliggjøring at avstanden i målsetting og plan for
nasjonale prøver er stor mellom kommune og skole, og det kan tyde på at sammenhenger
mellom kommunens mål, drift og utvikling i skolen ikke er så godt etablert. Lærerne viser seg
å vite lite om kommunens mål og system for nasjonale prøver annet enn kursene som blir
tilbudt, i motsetning til rektor som viser seg bevisst sitt vurderingsansvar når det gjelder
skolens utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og vurdering av elevene. Rektor forholder seg
til kommunens planer og oppfølging på den ene siden, mens hun på den andre siden er opptatt
av at lærerne gjør jobben sin med tanke på videre læring. Verdt å merke seg her er skoleleders
viktige rolle i form av å etablere sammenhenger mellom kommunens mål, aktivitet og
utvikling med fokus på videre læring i skolen.

Et annet funn innen kategorien ansvarliggjøring dreier seg om hvordan intern kollektiv
forpliktelse og ekstern ansvarlighet benyttes til det beste for elevenes læring. Av data framgår
at skolen preges av intern ansvarlighet da både lærere og rektor er opptatt av elevenes læring,
ikke bare resultatene i seg selv. Intern ansvarlighet (Fullan & Quinn, 2016) betyr at individer
og grupper arbeider på en slik måte at de tar ansvar for alle elevenes suksess og læring og
holder hverandre gjensidig ansvarlig for prestasjonene, og at man byger en samarbeidskultur
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som kombinerer individuell pliktfølelse med kollektive forventninger og korrigerende
handlinger. Av dette viser funn at en del er på plass når det gjelder intern ansvarlighet, men at
verken det å ha eierskap til alle elevers læring eller at resultater brukes aktivt i
utviklingsarbeidet preger kulturen i stor grad. Kommunen har en plan for gjennomføring og
oppfølging av nasjonale prøver. Det er de som angir målefunksjonen. Det er dette Fullan &
Quinn (2016) kaller ekstern ansvarlighet - definert ved standarder, forventninger som styrer
en skole utenfra. Ved å etablere profesjonelle standarder basert på gjensidig ansvarlighet og
ved å utarbeide kriterier for grad av samarbeid, tillit m.m., vil man kunne nyttiggjøre seg
kommunens planer i større grad til det beste for elevenes læring.

Når det gjelder ledelse i skolen, er funn når det gjelder rektors vektlegging av tillit i form av
bl.a. god personalpolitikk verdt å merke seg. I følge Robinson (2014) er det å investere i et
profesjonelt læringsfellesskap blant lærerne mer hensiktsmessig da det er forbedringer i
kvaliteten på den daglige klasseromspraksisen som har størst betydning for elevenes læring.
Rektor understreker hvor avgjørende lærerens funksjon er i klasserommet, og viser til at
rekruttering er noe av det viktigste man gjør som rektor. Hun er bevisst på hva som må til for
å beholde de gode lærerne og gjøre dem enda bedre.

Et noe overraskende funn knyttet til kategorien ledelse i skolen er at skolens mål for nasjonale
prøver viser seg å være utydelig, og at lærerne ikke kjenner til dette målet. Med tanke på at
dette er en skole som jevnt over har hatt gode resultater på nasjonale prøver, og spesielt bra
det siste året, kunne man tenke at de hadde klare mål for resultat og videre læring.
Både Robinson (2014) og Irgens (2010 i Roald, 2012) vektlegger målenes betydning,
Robinson om at målene må være spesifikke og målbare, Irgens (2010 i Roald, 2012) som
understreker viktigheten av at lærerne må ha innsikt i hva som er målet med deres
profesjonelle utvikling. Tydelige mål og planer må sees i sammenheng, også på et overordnet
nivå. Det å sette spesifikke mål, få ansatte engasjert i målet og gi dem tro på at de kan oppnå
målet, øker innsats og oppmerksomhet. Medarbeidere bør være engasjert i målet og ha
kapasitet til å nå dem.
Et annet funn når det gjelder ledelse i skolen er ut fra kvalitet i undervisningen som bl.a.
handler om å bruke data til å forbedre undervisningen (Robinson, 2014). Det viser seg at
resultatene på nasjonale prøver ikke blir fulgt opp annerledes enn slik man gjør på andre
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kartleggingsprøver. Data viser at rektor har en klar ambisjon om at lærerne skal jobbe med
resultatene sammen slik at de vet hvor de skal sette inn støtet for å få gode nok skår, og at
dette er et område de kan bli mye bedre på. Lærerne forteller at de hovedsakelig tar
utgangspunkt i elevenes resultater og danner grupper eller kurs på de aktuelle temaene med
fokus på elevens videre læring uten at dette utgjør en aktiv del av skolens helhetlige
utviklingsarbeid. Dette står i motsetning til Robinson (2014) argumentasjon for effektiv
læring som handler om å benytte evalueringsdata til undervisningsformål på en formålstjenlig
måte ved at det skapes sterke forbindelser mellom data og beslutninger. Funnene i min studie
støtter seg på annen forskning (Gunnulfsen, 2016) som viser at skolene som ble undersøkt
fortsatte med sitt arbeid om elevenes læring på samme måte som de hadde gjort tidligere, uten
at det ble brukt andre verktøy på resultatene fra nasjonale prøver.

Et siste funn ut fra analyse og drøfting i kategorien ledelse i skolen, viser at skolen har en
kultur for deling, men at det skjer mest på teamene eller på mer uformelle arenaer. Av data
kommer det fram at de har hatt noe erfaringsdeling når det gjelder "best practice" med
hverandre som del av pedagogisk utviklingstid, og dette er noe rektor vil gjøre mer av. Flere
av lærerne etterlyser mer strukturerte erfaringsdelingsarenaer. Dette støttes av Robinsons
(2014) teori om at velfungerende læringsprosesser som en kollektiv innsats i personalet gjør
at lærerne hjelper hverandre med hvordan man skal nå felles mål. Ansvarliggjøring ligger i
oppgavene elevene skal utføre. Det største ansvaret er å få elevene til å engasjere seg i dypere
læring. Dybdelæring og samarbeidende læring må foregå samtidig ifølge Fullan (2016). På
den måten kan forholdene legges til rette for implementering og innovasjon.

6.2 Implikasjoner for praksis og videre forskning
I denne studien har det kommet fram at det er flere faktorer som virker inn i forhold til
hvordan oppfølgingen av resultater på nasjonale prøver foregår i en skole, og hvordan disse
brukes til læring. Når det gjelder implikasjoner vil jeg først ta for meg ansvarliggjøring for så
å fokusere på implikasjoner knyttet til ledelse i skolen og til sist se på implikasjoner knyttet til
både ansvarliggjøring og ledelse da dette er faktorer som kan sees hver for seg, men som også
har innvirkning på hverandre. Avslutningsvis vil jeg angi noen områder som kan være av
betydning for videre forskning.
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En implikasjon innen ansvarliggjøring, dreier seg om intern og ekstern ansvarlighet der funn
fra undersøkelsen viser at en del er på plass når det gjelder intern ansvarlighet, men at verken
det å ha eierskap til alle elevers læring eller at resultater brukes aktivt i utviklingsarbeidet
preger kulturen i stor grad. Data viser at kommunen har en plan for gjennomføring og
oppfølging av nasjonale prøver – det er dette Fullan & Quinn (2016) kaller ekstern
ansvarlighet - definert ved standarder, forventninger som styrer en skole utenfra. Ved å
etablere profesjonelle standarder basert på gjensidig ansvarlighet og ved å utarbeide kriterier
for grad av samarbeid, tillit m.m., vil man kunne nyttiggjøre seg kommunens planer i større
grad til det beste for elevenes læring. Intern ansvarlighet (Fullan & Quinn, 2016) betyr at
individer og grupper arbeider på en slik måte at de tar ansvar for alle elevenes suksess og
læring og holder hverandre gjensidig ansvarlig for prestasjonene. Ved å bygge en
samarbeidskultur som kombinerer individuell pliktfølelse med kollektive forventninger og
korrigerende handlinger vil man kunne forbedre den interne ansvarligheten.

En implikasjon når det gjelder skoleledelse dreier seg om hvordan resultatene fra nasjonale
prøver blir benyttet som utgangspunkt for videre oppfølging av elevenes læring. Funn fra
undersøkelsen viser at lærerne for det meste benytter seg av samme oppfølging på nasjonale
prøver som på andre kartleggingsprøver. Data viser at rektor har ambisjoner om å bruke
resultatbasert evaluering i videre arbeid for å forbedre elevenes læringsutbytte. Robinson
(2014) argumenterer for en tilnærming der evalueringsdata brukes til undervisningsformål på
en formålstjenlig måte ved at det skapes sterke forbindelser mellom data og beslutninger der
kvaliteten sikres av kunnskap, verdigrunnlag og respekt i forhold til diskusjon og tolkning av
data. Det kan være nødvendig å øke bevisstheten rundt vurderingsverktøy, rutiner og praksis
for å utvikle skolens kvalitet. Å finne en oppskrift som virker på alle elever, kan være
vanskelig. Det kan derfor være nyttig at lærerne etablerer et fellesskap der de "forsker" på
egen og andres praksis og sammen kommer fram til hvilke undervisningsformer og verktøy
som gir best læring i de ulike situasjoner. Spørsmål man da kan stille seg kan være, er det
tydelig at vi setter kollektiv kapasitetsbygging foran individuell utvikling? Hvilke strukturer
og prosesser har vi som fremmer samarbeid på vår skole? Hvordan tilrettelegger vi for
dybdelæring ut fra elevresultater?

En siste implikasjon ut fra analyse og drøfting som gjelder både ansvarliggjøring og ledelse i
skolen, viser at skolen har en kultur for deling, men at det skjer mest på teamene eller på mer
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uformelle arenaer. Av data kommer det fram at de har hatt noe erfaringsdeling når det gjelder
"best practice" med hverandre som del av pedagogisk utviklingstid, og dette er noe rektor vil
gjøre mer av. Flere av lærerne etterlyser mer strukturerte erfaringsdelingsarenaer. Dette støttes
av Robinsons (2014) teori om at velfungerende læringsprosesser som en kollektiv innsats i
personalet gjør at lærerne hjelper hverandre med hvordan man skal nå felles mål. Dybdelæring og samarbeidende læring må foregå samtidig ifølge Fullan (2016). På den måten kan
forholdene legges til rette for implementering og innovasjon. Fra litteraturen vet vi at læring
skjer i skolen når de er åpne for å systematisere og analysere erfaringene sine, søker å finne
hva slags utvikling som er viktig for selve organisasjonen gjennom aktiv samhandling samt at
atferd faktisk endres både praktisk og mentalt i organisasjonen (Roald 2012). For skoleledere
handler skolen som lærende organisasjon om å kunne skape gode kombinasjoner mellom
praksisbasert utprøving, refleksjon og teoretisk erkjennelse. Langfeldt (2008) trekker fram at
det å kunne dele erfaringer, å kunne sette ord på hva som virker eller motiverer er
grunnleggende i forhold til organisasjonslæring. God ledelse handler derfor om å dele denne
innsikten mellom flest mulig ansatte slik at man går den samme veien i forhold til mål og
ansvar. Det å reflektere, dele erfaringer og sette ord på hva som virker i undervisningen eller
når man blir motivert er viktig for å kunne utvikle kollektive læringsprosesser (Roald 2004,
2017 i Langfeldt, 2008).

Når det gjelder implikasjoner for videre forskning, vil det å se nærmere på
ansvarliggjøringskjeden være interessant. Ved å involvere kommunen kunne man finne data
for mål og planer, og se hvordan kommunen utnytter handlingsrommet og hvordan de mener
å legge til rette for å etablere sammenhenger mellom kommunens mål, drift og videre
utvikling for læring i skolen.

Denne undersøkelsen viser data fra kun en barneskole. Å sammenligne resultatene ved å
undersøke flere barneskoler i samme kommune, kunne også gi interessante perspektiver for å
se hvordan kommunens mål og planer kommer til syne i et ansvarliggjøringsperspektiv for
videre forskning.

Det å forske videre på ungdomskoler kunne også frambringe interessante innfallsvinkler for å
se hvordan elevresultater på nasjonale prøver brukes til læring i skolen. Hvordan ville
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ansvarliggjøring og ledelse i skolen komme til syne, hvilke verktøy ville benyttes knyttet til
elevenes videre læring?
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Vedlegg
Vedlegg 1
Intervjuguide rektor:
Intro:
•

Hvordan er skolen organisert?

•

Hva er din bakgrunn?

•

Hvorfor ville du bli rektor?

Ansvarliggjøring:
•

Hva slags system finnes i kommunen for oppfølging av resultatene på nasjonale
prøver?

•

Hvordan opplever du som rektor at elevresultatene følges opp av skoleeier? Hvor aktiv
er skoleeier i denne prosessen? (oppfølging/hjelp/kontroll)

•

Hva slags konsekvenser - får det noen følger - om du velger å ikke følge opp noen
resultater, for eksempel de siste nasjonale prøver?

•

Hvordan definerer du handlingsrommet ditt? I hvilken grad blir du ansvarliggjort som
skoleleder?

Ledelse i skolen:
Ut fra Robinsons fem lederdimensjoner
Å etablere mål og forventninger:
1. Hvilke mål har du satt deg i forhold til din skole og oppfølging av resultater?
2. I hvilken grad er/har vært lærerne involvert i dette arbeidet?
3. Hva slags enighet råder når det gjelder disse målene?
Strategisk bruk av ressurser:
1. Hvordan planlegger du i forhold til ressursbruk og oppfølging av resultater?
2. «Forbedret læring krever økte ressurser». Hva tenker du om denne påstanden?
Å forsikre seg om kvaliteten på undervisningen:
1. I hvilken grad bruker lærerne resultatene til undervisningsformål?
2. Hvordan følges dette opp av ledelsen?
Å lede lærernes læring og utvikling
1. Hvordan bruker dere kollektiv læring for å jobbe videre med resultatene?
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Sikre et velordnet og trygt læringsmiljø:
I hvilken grad tilrettelegges det for foreldresamarbeid?
•

I hvilken grad legges det til rette for et trygt læringsmiljø for elevene?

•

Hvis du ser på deg selv som leder utenfra, hva kreves av deg som leder for å få til
arbeidet med oppfølging av resultater?”

•

På en skala fra 1 til 10, hvor viktig er det for deg å få gode resultater på din skole

Ut fra Robinsons tre lederferdigheter:
Å bygge tillitsrelasjoner
1. Hvor viktig er det at skoledirektøren følger opp resultatene i skolen?
2. Hvordan mener du selv at du viser dine medarbeidere tillit i arbeidet med oppfølging
av resultater? (respekt, personlig omsorg, kompetanse, integritet)
Å anvende rett kunnskap
1. Hva legger du i begrepet "oppfølging av resultater"?
2. Hva kreves av deg som leder for å følge opp resultatene?
3. Hva kreves av de ansatte?
4. På hvilke områder oppfatter du at du kan få hjelp/støtte av skoledirektøren?
Å løse komplekse problemer
1. Hva opplever du som mest problematisk og utfordrende i arbeidet med å følge opp
resultater - være seg hos personalet, elevene, foreldrene eller kommunen? (positivt og
negativt)
Skolen som lærende organisasjon:
1. Hva legger du i begrepet?
2. I hvilken grad legger du forholdene til rette for at skolen skal fungere som en lærende
organisasjon? Hvilke utfordringer opplever du?
Den ideelle løsningen for hvordan du arbeider og følger opp resultater i skolen. Hvordan er
den?
I den siste tiden har det vært en oppblomstring av debatten om nasjonale prøver som handler
om hvorvidt resultatene er viktigere enn selve vurderingen og arbeidet videre med resultatene.
Hva tenker du om dette?
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Vedlegg 2
Intervjuguide lærer:
Intro:
•

Hvorfor ville du bli lærer?

Ansvarliggjøring:
•

Hva slags system finnes i kommunen for oppfølging av resultatene på nasjonale
prøver?

•

Hvordan opplever du som lærer at elevresultatene følges opp av skoleeier? Hvor aktiv
er skoleeier i denne prosessen? (oppfølging/hjelp/kontroll)

•

Hvordan opplever du som lærer at elevresultatene følges opp av ledelsen? Hvor aktiv
er ledelsen i denne prosessen? (oppfølging/hjelp/kontroll)

•

I hvilken grad blir du ansvarliggjort som lærer i arbeidet med oppfølging av resultater
i skolen?

Ledelse i skolen:
Ut fra Robinsons fem lederdimensjoner
Å etablere mål og forventninger:
Hvilke mål har du satt deg i forhold til din klasse og oppfølging av resultater?
I hvilken grad er/har du som lærer vært involvert i dette arbeidet?
Hva slags enighet råder når det gjelder disse målene?
Strategisk bruk av ressurser:
Hvordan planlegger dere i forhold til ressursbruk på teamet og oppfølging av
resultater?
«Forbedret læring krever økte ressurser» . Hva tenker du om denne påstanden?
Å forsikre seg om kvaliteten på undervisningen:
I hvilken grad bruker du som lærer resultatene til undervisningsformål?
Hvordan opplever du at dette følges opp av ledelsen?
Å lede lærernes læring og utvikling
Hvordan jobber dere for å finne ut hvordan dere skal gå videre med resultatene?
Sikre et velordnet og trygt læringsmiljø:
I hvilken grad tilrettelegges det for foreldresamarbeid?
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I hvilken grad legges det til rette for et trygt læringsmiljø for elevene?
Hva kreves av deg som lærer for å få til arbeidet med oppfølging av resultater?
Hva kreves av ledelsen ved skolen?
På en skala fra 1 til 10, hvor viktig er det for deg å få gode resultater på din skole?
Å løse komplekse problemer
Hvilke utfordringer ser du i arbeidet med å følge opp resultater - være seg hos
kollegaer, elever, foreldre eller kommunen? (positivt og negativt)
Skolen som lærende organisasjon:
Hva legger du i begrepet?
I hvilken grad legger du forholdene til rette for at skolen skal fungere som en lærende
organisasjon?
Hvilke utfordringer opplever du?
I den siste tiden har det vært en oppblomstring av debatten om nasjonale prøver som handler
om hvorvidt resultatene er viktigere enn selve vurderingen og arbeidet videre med resultatene.
Hva tenker du om dette?
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Vedlegg 3:
Eksempel på dataanalyse:
Ansvarliggjøring
“Hvordan vi forstå ansvarliggjøring rundt elevresultater i skolen?”
REKTOR
UTSAGN

Kode

Underkategori

Kategori

Undervisningsinspektør vet mest om dette.
Skolen har egen oppfølgingsplan som ble laget i
forbindelse med tilsyn.
Kommunen gir hjelp til å tolke resultatene, og
holder kurs i oppfølging til de enkelte fag.
Forbedringspotensiale:
Nyttiggjøre seg kursene godt nok
Nyttiggjøre seg den nye tilgangen på resultatene
i dybden, sette seg godt inn i hvordan bruke
resultatene og hvordan planlegge
undervisningen etter en kartlegging, som
nasjonale prøver er.
Legge en fast data som fulgte opp resultat

Oppfølgingsplan

System for
arbeid med
nasjonale
prøver i
kommunen

Ansvarliggjøring

Kurs i
nasjonale
prøver

Informerer godt, og rektor opplever seg selv som Ansvarligholdt
leder som ansvarliggjort, eller ansvarligholdt da,
for resultatene.
Tenker at det er en selvsagthet at det er min
jobb å vite hvorfor vi skårer som vi skårer, og jeg
synes jeg merker en ganske tydelig forventning
på at vi må ha en plan, da, for oppfølging av
både uventet resultat og generelle lave skårer.
Kommunen er flink. Gode til å ikke bli manisk
opptatt av selve tallet, men bruke de
indikatorene vi har for kvalitet her og der, da.
Kvalitet er et bra ord knyttet opp mot resultater.
Rektor føler hun ikke får krav på et høyt resultat,
men på å forstå og bruke resultatene til økt
læring.
Skoleeier legger til rette med informasjon og
forventninger til rektor og tilbud til lærerne på
trinnet
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Kvalitet

Oppfølging

Skoleeiers
oppfølging

Se hvor er det vi må legge inn støtet, hvor er det Lokale planer
individuelle variasjoner og kollektive variasjoner i
gruppa slik at vi vet hvor planene våre har
svakheter, for de lokale planene våre er lokale
da, og hvis vi mangler en dimensjon i de, så blir
Veiledning
vi jo plutselig med lavere skårer. Og det har vi
akkurat revidert de lokale planene ved å jobbe
med utviklingssamtalen og de gode
tilbakemeldingene i vurdering for læring, og så
oppfylling av resultat kommer jo naturlig i neste
steg. Sånn at dette kommer vi til å bli mye bedre
på.

Ledelsens
oppfølging

Lærerne ville reagert hvis ikke læringstrykket var
viktig for ledelsen, da.
Lærerne ville motta litt veiledning. Det er det
ikke tvil om.
Indirekte konsekvenser. ikke direkte, i
lederdialog eller i samarbeid med direktøren.
Foreldrene ville fort merket det og de ville
presset på i flere kanaler.

Og jeg har ikke krav på et høyt resultat, men å
forstå og bruke resultatene til økt læring

Konsekvenser

Å føle seg
ansvarliggjort

Pedagogisk
handlingsrom
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Vedlegg 4
Ansvarliggjøring
“Hvordan vi forstå ansvarliggjøring rundt elevresultater i skolen?”
LÆRERE
UTSAGN

Kode

Underkategori

Kategori

Du får jo tilbud om disse kursene i kommunen.
Men er det sånn at det ikke passer eller noe skjer
den dagen, så får du jo ikke fulgt det så veldig
mye opp
Men hva skal du liksom egentlig legge trykk på?
Du får jo en oversikt over hva de kan og ikke kan,
men jeg synes det var litt vanskelig å følge det
opp. Sette mål ut fra resultater.
Utvikling over de siste årene fra at elevene
egentlig bare tok prøven til at man jobber videre
med resultatene. Så jeg ser jo at jeg har gjort
mye på de årene i forhold til oppfølging også fra
kommunens side. Men… Ja. Det kommer litt an
på læreren kanskje, og trinnet man jobber på.
(Eva)

Oppfølgingsplan

System for
arbeid med
nasjonale
prøver i
kommunen

Ansvarliggjøring

Kurs i
nasjonale
prøver

Vi har jo lest i forkant informasjon før prøvene, og
så har vi jo vært på kurs i ettertid hvordan vi skal
bruke prøvene, og det har vært bra, nyttig og
klargjørende og at det blir enklere og ha sånn i
forhold til foreldre, når du skal argumentere for
hvorfor du skal ha kartleggingsprøver og hva
som faktisk er hensikten. (Tor)
Direktør for oppvekst og utdanning følger opp
resultater på ledelsens gjennomgang
Han er jo ganske aktiv i media innimellom i
forhold til det.
(Eva)
Ja, egentlig ikke sånn, egentlig ikke sånn
voldsom fokus på det, føler jeg da. At på det som
vi .. nei, egentlig har ikke jeg sånn erfaring i
forhold til kommunen, det er mer sånn i forhold til
rektor og ungdomsskolen. Jeg har ofte 6., 7. eller
5.,6.,7. og da har vi jo møter da på etter at disse
eleven har gått over med ungdomsskolen på
høsten for å se på resultater og sånn, og da er
det visst. Men da er det jo ungdomskolen, og
ikke kommunen, men om de har et pålegg for å
gjøre det, det vet jeg ikke hvordan er.(Tor):
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Fravær av
direkte
oppfølging

Skoleeiers
oppfølging

Jeg tror ikke, han sjekker at det er gjort, tenker
jeg. Jeg har ikke noen opplevelse av det, jeg har
ikke det. Det vet jeg ikke noe om. Han påvirker
ikke meg, ihvertfall! (ler) (Trine)
Jo de følger det jo opp, med samtaler rundt
Lokale planer
resultatene,
Legger en plan sammen for hvordan man skal
jobbe med det.
Men nå har jo vi hatt litt forskjellige ledelser her,
og da, opp i gjennom disse årene. Så det gjør det
jo litt forskjellig, men ja... De fleste av dem har jo
fulgt opp ved at man tar en samtale og så setter
man en strategi på hvordan vi skal jobbe med det
og ser hvordan elevene ligger an og sånn.
(Eva)

Ledelsens
oppfølging

Ikke som jeg vet om, at det er noe sånn fast på
det. Det er mer å øve på en prøve, øve på den
type oppgaver, og bli vant til det. Det tror jeg. Ja,
jeg tror alle har gjort det. Men ellers så er det
ikke, jeg tror ikke det er felles skrevet ned sånn
gjør vi på vår skole, så vidt jeg vet. (Tor)
Eeem, veldig lite, egentlig. Jeg husker vi skulle
egentlig bli sendt på et kurs, det var et for hver,
men jeg kunne ikke den dagen, jeg skulle vært
på matte for det er det jeg underviser i, jeg vet at
min kollega dro på den som var for norsk, da. Ja,
men det er noe med tiden man har. Pensumet
fortsetter, og vi skal gjennom ting, og så kommer
det bokuke og ting og så, det er ikke tid, synes
jeg da. (Trine)
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Ja, tenker du sånn hvordan jeg opplever det? Nei, der
får jeg ikke sånn stor prestasjon som lærer. For det
tenker jeg kommer helt an på elevmassen man har,
Struktur - fag. Alle tar nasjonale prøver og. Det skal
veldig spesielle tilfeller hvis man får fritak fra det.
(Eva)

Ansvar

Jeg føler det personlig, da. Så jeg føler jo på det hvis de
har gjort det bra.Hyggelig, det er veldig variasjon, da.
Noen trinn er faglig sterke og noen strever mer. Men …
så det er mere den ungdomskole, når vi får resultatene
derfra som jeg kan tolke og ha noen påvirkning på, da.
Men man føler jo litt på det, da. Det skal være årleite
resultater. (Tor)
Det var en klok kollega som sa til meg at hvis mine
elever har gjort det bra, så ønsker jeg ikke applaus,
akkurat som jeg ikke vil bli klandret hvis de gjør det
dårlig. Men det er jo noe med elevmassen, man gjør jo
så godt man kan på en måte. Mine elever gjorde det
veldig bra i år, på alle tre, hvis man la de sammen, så
var de best i kommunen, snittet, og rektor gjorde litt
sånn jubel ut av det , og jeg følte at dette var ikke helt
riktig, for det var … Nei, jeg tenker at det var, man skal
ikke hause det opp. Men man skal jo ta det til
etterretning selvfølgelig hvis man gjør det dårlig, så man
kan se på en klasse som har gjort det bra, hvorfor har
de gjort det bra, internt på skolen. Det synes jeg man
kan være flinkere til. Det er noe jeg, sikkert fordi jeg har
jobbet i næringslivet, etter spør, kan vi ikke ha mer
sånn “Best Practice”, erfaringsdeling, det som fungerer
bra. (Trine)
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Resultat

Stå til ansvar

Vedlegg 5:
Koder og kategorier Lærer

Kode

Underkategori

Kategori

Oppfølgingsplan
System i kommunen
Kurs i nasjonale prøver
Ansvarligholdt
Skoleeiers oppfølging

Oppfølging
Lokale planer
Ledelsens oppfølging
Leders veiledning

Ansvarliggjøring

Kvalitet

Indre ansvarlighet
Ytre ansvarlighet
Å føle seg ansvarliggjort
Resultat
Ansvar
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Vedlegg 6
Koder og kategorier

Kode

Underkategori

Kategori

Kontroll
Tillitsforhold
Tillit
Mål

Å etablere mål og
forventninger

Resultat
Oppfølging
Personal

Ressurser

Tid

Beslutninger
Organisering og planlegging på
team

Kvalitet

Organisering og planlegging av
hver enkelt lærer
Kultur for deling
Å lede læring
Strukturer
Relasjonskompetanse
lærer- elev
Rektors vektlegging av gode
rammer for elevene
Skole/hjem-samarbeid
Trygghet for elevene
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Sikre et velordnet og trygt
læringsmiljø

Ledelse i skolen

Data

Vedlegg 7

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet
«Hvordan brukes elevresultater i skolen?»
Til informantene
Bakgrunn og formål
Jeg er masterstudent ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i
Oslo, og er i gang med en masteroppgave om elevresultater i skolen, og hvordan de brukes
videre i skolen sett ut fra et ledelsesperspektiv.
I den forbindelse vil jeg gjerne intervjue rektor og tre lærere på mellomtrinnet som har noe
erfaring med nasjonale prøver spesielt og oppfølging av disse.

Svarene jeg får vil bli belyst opp mot aktuell teori innen ansvarliggjøring, ledelse og skolen
som lærende organisasjon. Intervjuene vil vare ca en time, og jeg vil gjøre lydopptak.

Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert. Ingen enkeltpersoner vil
kunne bli gjenkjent i den ferdige oppgaven. Når oppgaven er i mål, vil opptakene bli slettet,
senest juni 2017. Det er frivillig å være med, og du har mulighet til å trekke deg uten
begrunnelser. Da vil all innsamlet data bli slettet.

Ved spørsmål kan jeg kontaktes på telefon: 91798916 eller på mail: tskard@gmail.com.

Ved ytterligere spørsmål eller opplysninger til studien, kan min veileder, førstemanuensis
Dijana Tiplic ved Universitetet i Oslo, kontaktes på mobil nr. 93445630 eller e-post:
dijana.tiplic@ils.uio.no.
Mvh,

Torunn Skard Almaas
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Samtykke til deltakelse i studien
«Hvordan brukes elevresultater i skolen?”

Jeg samtykker til å delta i undersøkelsen:
Dato:

Sted:

_____________________________________________________________________
Signatur:
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Vedlegg 8
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