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Sammendrag 

Denne oppgaven er en kvalitativ studie hvor målet har vært å utforske hvordan skoleledere 

bidrar til kvalitetsutvikling på egen skole. Det empiriske grunnlaget for studien er kvalitative 

forskningsintervjuer med skoleledere fra fire omtrent like store skoler som alle hadde høy 

skåre på Skolebidragsindikatoren. For å svare på problemstillingen har jeg brukt et teoretisk 

analyseperspektiv på rektorenes lederstil slik den kommer til uttrykk gjennom intervjuene. I 

tillegg har jeg undersøkt hvilke strategier de samme skolelederne bruker i utviklingen av 

skolens kvalitet.  

Funnene viser at Instructional leadership og transformasjonsledelse er høyt representert blant 

rektorene i studien, mens jeg finner få eksempler på distribuert ledelse. Alle rektorene er tett 

på lærerne og har fokus på skolens pedagogiske praksis. Samtidig er ord som tillit, relasjon, 

motivasjon og omsorg mye brukt av alle.  

Rektorene i studien framstår med svært ulik lederstil. Selv om alle har elementer fra både 

Instructional leadership og transformasjonsledelse, er vektingen av de forskjellige lederstilene 

forskjellige fra leder til leder og i stor grad situasjonsbetinget. Studien viser altså at 

skoleledernes konkrete handlinger eller ledelsespraksis, og hvilke virkning denne praksisen 

har for elevenes læringsutbytte, er viktigere enn å jobbe etter en bestemt lederstil. 

Alle informantene i studien er opptatt av at elevene skal ha et godt skolemiljø og få gode 

resultater på nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Alle jobber også nært 

klasseromspraksisen gjennom både observasjoner, veiledning av lærerne, læreplanarbeid og  

systematisk arbeid med prøver, i tillegg til at de er opptatt av å skape mål-engasjement. Et 

viktig funn hva gjelder strategier for kvalitetsutvikling, er at informantene erfarer at «lærere 

lærer best av lærere», gjennom lærende nettverk eller andre typer organisert lærersamarbeid.  

Studiens implikasjoner for praksis dreier seg i hovedsak om to hovedemner: For det første at 

skoleledelse må være kontekstuell og ta hensyn til både den ansattes behov og konteksten. For 

det andre ser det ut til at lærende nettverk er en arbeidsform som kan fungere godt ved 

kontinuerlig utvikling av lærernes praksis. 
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Forord 

Arbeidet med denne oppgaven startet i realiteten for mange år siden da jeg begynte i min 

første skolelederjobb. Jeg var klar over at min ledelse var viktig for personalet på skolen, men 

hvilken betydning hadde jobben min for elevene? Hvordan skulle jeg lede skolen for at 

elevene skulle ha en trygg og god skole som kunne gjøre dem rustet til å møte framtidens 

ennå ukjente utfordringer? 

 

Etter å ha fullført rektorskolen bestemte jeg meg for å fortsette på masterprogrammet i 

skoleledelse. Litteraturen og foreleserne hadde gitt meg en innsikt og en kunnskap som jeg 

fant nyttig og ønsket mer av. Gjennom arbeidet med denne studien har jeg kunnet fordype 

meg i problemstillinger som har gitt meg noen svar på de spørsmålene jeg stilte da jeg startet 

som skoleleder i 2008. 

 

Takk til mine informanter som ga meg verdifull innsikt i fire forskjellige rektorers arbeid med 

utvikling av skolekvalitet. Samtalene med dem dannet utgangspunktet for den empiriske delen 

av denne oppgaven og grunnlaget for min analyse. 

 

Takk til Dijana Tiplic som i hele prosessen har gitt raskt respons på alle mine spørsmål og 

korrigert, veiledet og rost slik at jeg har beholdt troen på at jeg ville klare å fullføre min 

mastergrad.  

 

Sist, men ikke minst - takk også til familie og venner som ikke glemte meg, selv om jeg i 

lange perioder kun levde for og med masteroppgaven. 

 

 

Oslo, oktober 2017 

 

Anne Marit Bråten  
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1 Innledning 

I september i år kom den nye overordnede delen til Læreplanen – av regjeringen kalt «skolens 

nye grunnlov». Denne overordnede delen skal gi føringer slik at verdiene i formålsparagrafen 

ligger til grunn for de endringene i fagene som er under arbeid. Kunnskapsminister Torbjørn 

Røe Isaksen sa ved lanseringen av den overordnede delen:  

Den førre generelle delen av læreplanen blei fastsett i 1993 og mykje har endra seg 

sidan da. Utdanning betyr meir enn nokon gong om vi skal henge med på utviklinga i 

samfunnet. Skolane skal ikkje berre henge med, dei må lede an i denne utviklinga. 

(Kunnskapsdepartementet, 2017) 

Kunnskapsministeren sier altså at skolene må lede an i samfunnsutviklingen. Det er både en 

naturlig tanke og et svært krevende oppdrag. Både skoleeierne og skolelederne må ta dette 

oppdraget på alvor og finne gode måter å lede denne krevende, kontinuerlige 

kvalitetsutviklingen på.  

Hvilken kompetanse framtidens arbeidsliv trenger, vet vi ikke mye om. Lederen i KS, Gunn 

Marit Helgesen, problematiserte dette i sin åpningstale på Skoletinget i januar 2016 og spurte 

hvilken kompetanse høstens skolestartere kommer til å få bruk for. Disse barna kommer til å 

«bruke teknologi som ennå ikke er funnet opp, for å løse problemer vi enda ikke har sett, i 

jobber og yrker som ikke finnes ennå». Hun besvarer selv sitt eget spørsmål med å nevne 

egenskaper som det er stor sannsynlighet for at vil være sentrale i morgendagens samfunn: 

Samarbeidsevne, evne til læring og evne til å skape innovasjon gjennom nytenking og 

kreativitet (KS, 2016). 

Dagens skoleledere står altså midt oppe i utfordringene med å utvikle skolens kvalitet til å 

møte alle disse nye kompetansekravene. Dermed blir det ekstra viktig for skolelederne å sørge 

for at de har gode verktøy for dette kontinuerlige utviklingsarbeidet. I Norge har debatten 

rundt skolens kvalitet vært aktuell i mange år. På samme tid har vi hatt forholdsvis hyppige 

læreplanreformer. Etter innføringen av Nasjonale prøver etter vedtak i Stortinget i 2003 og 

storskalaundersøkelser som PISA (OECD) og TIMMS (IEA), ble skolekvalitet mer og mer 

definert ut fra elevenes resultater på disse undersøkelsene. Norge var med i PISA-

undersøkelsene første gang i 2000. I årene etter viste undersøkelsene nedgang i norske elevers 

resultater, noe som resulterte i voldsomme debatter både om undersøkelsenes verdi og om 
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kvaliteten i norsk skole. Dette blir av flere forskere og samfunnsdebattanter betegnet som 

PISA-sjokket (Elstad & Sivesind, 2010). Rapportene snudde opp-ned på vår forestilling om at 

den norske skolen var den beste i verden. «PISA-sjokket» er bakgrunn for mange av de 

endringene Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har satt i gang etter 2005.  

Norge har hatt en tradisjon for regel- og innholdsstyring av skolen, men etter PISA-sjokket 

dreide dette over til resultatstyring. Læreplanene L-97 og Kunnskapsløftet (2006) viser med 

tydelighet denne dreiningen. Kunnskapsresultater fra storskalaundersøkelser og 

ekspertevalueringer danner vesentlige premisser for iverksatt utdanningspolitikk (Elstad & 

Sivesind, 2010).  

Skolene i Norge har gått fra å være aktivitetsstyrte gjennom L97, til sakte, men sikkert å dreie 

mot å bli resultatstyrte etter at K06 ble implementert. I Regjeringens melding til Stortinget nr. 

28 (2015-2016) skriver de at skoleledelsen har ansvaret for «at skolen utvikler seg som en 

lærende organisasjon der lærerne som et kollegium samarbeider om å gi elevene en opplæring 

som er i tråd med målene i læreplanverket» (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 68). Videre 

understreker Regjeringen at «Ledelse i skolen handler om hvordan skoleledelsen legger til 

rette og støtter opp om læreres profesjonelle arbeid og hvordan lærere leder læringsarbeidet i 

klasserommet» (Kunnskapsdepartement, 2016, s. 68).  Kvalitet dreier seg ikke bare om 

innholdskvalitet lenger, men om hvilke læringsresultater den enkelte elev får; man jobber 

altså mot resultat-mål. I tillegg ser vi at arbeidet med prosess-mål underveis i kvalitetsarbeidet 

også har fått større fokus i det siste. Robinson (2014) skriver at det ikke gir mening å sette 

resultatmål dersom verken skoleeier, skoleledelsen eller lærerne vet hvordan man skal nå 

målet (Robinson, 2014, s.57).  Det er foreløpig lite forskning som sier noe om hvordan 

skoleledere jobber med kvalitetsutvikling på egen skole. I en tid hvor vi må forvente 

endringer både i skolens innhold og metoder, vil nettopp metodikken i kvalitetsarbeidet være 

interessant.    

I Meld. St. 21 2016 – 2017 angir departementet tre hovedmål for kvaliteten i 

grunnopplæringen: At elevene har et godt og inkluderende læringsmiljø, at de mestrer de 

grunnleggende ferdighetene og har god faglig kompetanse, samt at flere elever og lærlinger 

gjennomfører videregående opplæring (Kunnskapsdepartementet, 2016 - 2017). 

Da Utdanningsdirektoratet i 2008 skulle etablere skolelederutdanningen, lyste de ut en 

anbudskonkurranse hvor de skrev at rektor må kunne «motivere, veilede og lede lærerne, samt 
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gjennomføre endringer i skolen, lede oppfølgingen av elevenes resultater og kjenne skolens 

utfordringer» (Lillejord, 2011, s. 292). Dette kom etter at man i 90-årene hadde jobbet etter 

prinsippene om at overordnet myndighet skulle formulere visjonsmål og vurdere resultatene – 

altså målstyring. Stortingsmelding 30: «Kultur for læring», varslet et skifte fra en forestilling 

om at sentrale myndigheter kunne detaljstyre, til at man hadde tillitt til at den enkelte 

skoleeier, skoleleder og lærer selv hadde forutsetninger for å vite hvordan god læring kunne 

skapes og gjennomføres. Dette skiftet fra sterk statlig og kommunal styring til vektlegging av 

selvstendige, kompetente skoleledere, innebærer store utfordringer for skoleledelsen.  

(Lillejord, 2011, s. 292).  

Senge (1999) og Robinson (2014) beskriver begge «dimensjoner for god skoleledelse».I 

denne studien vil jeg først se på hvilke lederstiler skoleledere har som arbeider for å utvikle 

sin egen skoles kvalitet slik at elevenes læringsutbytte ivaretas. Dernest ønsker jeg å se hvilke 

strategier de bruker for å forsikre seg om kvaliteten på undervisningen og både sikre og 

utvikle denne kvaliteten.   

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Det er stor forskjell på elevresultater ved grunnskolene i Norge. Da Skolebidragsindikatoren 

kom vinteren 2016/2017, skrev både riksmedia og lokalaviser om dette. Noen (NRK) forsøkte 

å tallfeste forskjellene og hevdet at det kunne skille 1 – 2 års læring mellom de dårligste og de 

beste grunnskolene. Statistisk Sentralbyrå (SSB) advarte mot å legge for mye i tallene. 

Allikevel er det jo en kjensgjerning at elevresultatene varier mye fra skole til skole. Som 

skoleleder ønsker man å skape en skole som gir elever de beste mulighetene for å lykkes både 

faglig og sosialt. Men hvordan kan man gjøre dette?  Min problemstilling er derfor:  

Hvordan bidrar skoleledere til kvalitetsutvikling? 

 

Et av spørsmålene som jeg har stilt meg ved lesing av de forskjellige skolenes data er hvilke 

faktorer det er som fører til at skoler år etter år får gode resultater både på elevundersøkelsene 

og på nasjonale prøver. Er det elementer ved ledelsens måte å være leder på som fører til de 

gode resultatene? Disse spørsmålene danner bakgrunnen for mitt forskningsspørsmål: 

Hvilke lederstil har skoleledere som legger til rette for kvalitetsutvikling? 
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Et annet aspekt som skoleforskere (Spillane, Senge, Robinson, Skedsmo m.fl.) peker på som 

viktig for elevenes læring, er skolens kontinuerlige kvalitetsarbeid. Hva gjør de rektorene som 

lykkes med dette? Hva synes å være suksessfaktorene? I dagens samfunn flommer det over av 

både kurs- og etterutdanningstilbud, materiell og metoder for å få «en bedre skole». Mange 

kommuner har de seinere årene igangsatt til dels offensive prosjekter for å bedre resultatene. 

Men virker de? Dette er spørsmål jeg ønsket å finne noen svar på. Mitt andre 

forskningsspørsmål er derfor: 

 Hvilke strategier bruker skoleledelsen for å sikre kvaliteten i skolen? 

Det sies at gode spørsmål kan være viktigere i forskning enn riktige svar (Grønmo, 2015, s. 

61). Bak denne påstanden ligger det faktum at det er spørsmålenes kvalitet som avgjør 

hvilken informasjon svarene gir. Kun gode spørsmål gir verdifulle svar. Maxwell (2013) sier 

at forskningsspørsmålenes funksjon er å uttrykke konkret hva studien ønsker å forklare eller 

forstå. De skal også hjelpe forskeren til å holde rett fokus gjennom hele studien (Maxwell, 

2013, s. 75).  

Mine forskningsspørsmål skal i denne studien være rettesnor for hva jeg ønsker å få innsikt i. 

Lederstiler er knyttet til ledernes identitet og personlighet. I tillegg bruker skoleledere 

forskjellige strategier for å nå målene om bedre læringsutbytte for elevene. Ved å analysere 

intervjuer med fire skoleledere, ønsker jeg å kunne utforske hvilke lederstil den enkelte av 

dem har og hvordan de konkret arbeider med strategier for å utvikle skolens kvalitet.  

1.2 Oppgavens struktur 

I kapittel 2 presenterer jeg teori om som er relevant for å belyse forskningsspørsmålene mine. 

Først om lederstiler som er vanlige for dagens skoleledere. Deretter tar jeg for meg teori om 

arbeidsmetoder i skolens kvalitetsarbeid.  

I kapittel 3 vil jeg beskrive og begrunne valg av forskningsmetode, beskrive vitenskapelig 

tilnærming, validitet og reliabilitet. Studien bygger på fire kvalitative forskningsintervjuer. 

Jeg vil i dette kapitlet også presentere informantene og hva som ligger til grunn for 

utvelgelsen av disse, før jeg drøfter analysemetoder og koding av intervjuene.  

I Kapittel 4 presenteres dataene i forhold til mine to forskningsspørsmål og i kapittel 5 drøfter 

jeg funnene i disse dataene i forhold til teoriene jeg presenterte i kapitel 2.  
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Avslutningsvis drøfter jeg i kapittel 5 de funn jeg har gjort i studien, og i kapittel 6 presenterer 

jeg de konklusjoner og implikasjoner for praksis og videre forskning studien har vist.  
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2 Teori  

Aasen (2006) sier at den største utfordringen for skoleledere i dagens skole, er å mestre 

samspillet mellom stabilitet og endring og å finne balansen mellom interne behov og ytre krav 

til skolen. Han hevder videre at det å være skoleleder er en krevende øvelse med mange 

kompetansekrav både innenfor pedagogikk, administrasjon, økonomi, juss og 

organisasjonsutvikling. Det kreves rett og slett et tydelig og kraftfullt lederskap. (Aasen, 

2006). Dette betyr at ledere må handle forskjellig avhengig av hvilke mål organisasjonen har. 

Utvikling og forbedring vil alltid være et mål for ledelse, i motsetning til begrepet 

«management» som har stabilitet som mål (Seashore Louis, Leithwood, Wahlstrom, & 

Anderson, 2010). 

 

I dette kapittelet presenterer jeg teori som belyser mine to forskningsspørsmål og funnene jeg 

har gjort gjennom analysen av forskningsintervjuene. Begrepet ledelse kan beskrives ved å 

henvise til to kjernefunksjoner: Utøve innflytelse og angi retning for organisasjonens arbeid 

(Seashore Louis et al, 2010). Å utøve innflytelse er svært relevant for mitt første 

forskningsspørsmål, da lederstil handler om å utøve innflytelse. Mitt andre 

forskningsspørsmål handler om strategier for å sikre kvaliteten i skolen; altså arbeid med å 

angi retning for organisasjonens arbeid.  

2.1  Hvilke lederstil har ledere som legger til rette for kvalitetsutvikling i 

skolen? 

Alle institusjoner har en ledelse som, formelt sett, består av en eller flere personer. Det 

spesielle med ledelse av pedagogiske institusjoner, er at ledelse der er knyttet til utviklingsmål 

for organisasjonen som igjen er knyttet til læringsmål for elevene. Skolens mål, som lederen 

må styre etter, er formulert i læreplanen
1
 hvor de humanistiske, kristne og demokratiske 

verdiene er sentrale. Det betyr at skolens ledelse må legge til rette for en skole som fremmer 

rettferdighet og likeverd, lærer elevene å være gode medmennesker og lar både små og store 

bli respektert for sine ideer og synspunkter. Skolelederne må gå foran som gode eksempler og 

vise at skolen er preget av en demokratisk praksis (Møller, 2013).  

                                                 
1
 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 
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Lederstil er et hyppig brukt begrep i forbindelse med skoleledelse, men hva ligger i begrepet? 

«Et begrep er ikke bare et ord, men viser til betydningen av et språklig uttrykk, og avgrenser 

språklige fenomener fra hverandre» (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010).  Lederstil 

refererer til hvilket perspektiv en leder har på sin ledelse i relasjon til oppgavene og de han er 

satt til å lede. Det er mange måter å være leder på og dermed mange forskjellige lederstiler. 

Stortingsmelding 31 Kvalitet i skolen, for eksempel, drøfter hva som skal til for å lede skoler 

til gode elevresultater. God faglig innsikt og metodekunnskap om effektiv undervisning, 

håndhevelse av felles regler og forventninger til elevene, tett kobling mellom ledelsen og 

lærernes praksis er temaer Stortingsmeldingen trekker fram som essensielle i god 

skoleledelse. Videre er ressursbruk et viktig aspekt: «Skoleledere må være i stand til å 

disponere ressurser slik at best mulig resultater oppnås for elevene» 

(Kunnskapsdepartementet, 2007 - 2008, s. 47).  

I litteraturen omtales mange lederstiler. Jeg velger å utdype tre av dem, fordi forskning på 

skoleledelse (Robinson, Dons, Hallinger, Spillane, Seashore Louis et al., Wadel m.fl.) trekker 

dem fram som de mest relevante. 

2.1.1 Transformasjonsledelse 

På slutten av 70-tallet publiserte James McGregor Burns en analyse av ledere i mange 

forskjellige organisasjoner, hvor han fokuserte på deres evne til å engasjere og inspirere de 

ansatte (Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008). Burns teorier ble så videreutviklet av flere andre 

forskere (Bass, Avolio, Leithwood, Jantzi) til det vi i dag kaller Transformasjonsledelse eller 

Relasjonell ledelse.  

Transformasjonsledelse er en teori som er mye brukt innen skoleforskning, og som har som 

utgangspunkt at rasjonell kunnskap må kombineres med tillit, lojalitet og respekt for å oppnå 

gode resultater (Lysø, Stensaker, Aamodt, & Mjøen, 2011). Transformasjonsledere vektlegger 

å skape tillit og et godt samarbeidsklima gjennom å vise omtanke for den enkelte ansattes 

behov. Bass og Reggio referert i Robinson et al., (2008) hevder at transformasjonsledere er 

karismatiske ledere som har framtredende evner til å motivere og begeistre, slik at de ledede 

får til mer enn de opprinnelig trodde var mulig. Delt visjon og felles mål er også viktige 

elementer for transformasjonsledere.  
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 Leithwood analyserer et transformativt perspektiv på framgangsrikt lederskap og sier at god 

skoleledelse vil øke elevenes læring, men at effekten er indirekte i det den medieres gjennom 

bl.a. mål og undervisningspraksis (Dons, 2009). Med andre ord vil skolelederes modellering 

av gode pedagogiske metoder føre til at lærernes klasseromspraksis blir bedre.  

Transformasjonsledere vektlegger tre aspekter i deres utøvelse av innflytelse: 

 Å motivere via inspirasjon 

 Å stille spørsmål ved tingenes tilstand og oppfordre til nytenkning 

 Å vise omtanke for den enkelte medarbeiders spesielle behov (Dons, 2009). 

Disse egenskapene er spesielt viktige når samfunnsutviklingen er rask og rammene blir 

flytende. Transformativt perspektiv på ledelse innebærer at ledelse og ansatte påvirker og 

motiverer hverandre gjensidig med utgangspunkt i en felles verdiorientering (Dons, 2009, s. 

90). Dette er et viktig fokus når organisasjoner er i kontinuerlig endring. 

Wadel (1997) går enda videre og sier at et relasjonelt perspektiv på ledelse i pedagogiske 

organisasjoner er en forutsetning for å lykkes. «Ledelse framstår altså som en relasjonell 

ferdighet» (Wadel, 1997, s. 42). Ledelse må betraktes som samhandling mellom ledere og de 

som blir ledet, hvor begges relasjonelle ferdigheter er avgjørende for ledelse som en prosess. 

Oppbygging av tillits-, motivasjons- og aktelsesforhold kreves for å etablere gode 

læringsforhold. Dette er svært krevende og utfordrende ledelsesoppgaver som forutsetter 

dialog mellom ledere og ledede,  (Wadel, 1997). Evnene til kommunikasjon og samhandling 

med andre mennesker er derfor sentralt for skoleledere og er grunnleggende for et 

transformativt perspektiv på ledelse. Her kommer også lederens grunnholdning til sine 

medarbeidere inn som en viktig faktor. Læring må sees på som en gjensidig prosess hvor 

fellesskapet gjennom interaksjon skaper kunnskapen (Dysthe, 1997, s. 78). 

2.1.2 Distribuert ledelse 

Distribuert ledelse ser på ledelse i skolen som aktiviteter som krever samhandling. Det kan 

være mange aktører som bidrar med ledelse, uten at de har formelle lederroller. Dette 

representerer en endring fra den tradisjonelle oppfatningen om at ledelse er det ledere gjør, til 

en forståelse av at ledelse er «et nettverk av aktørers handlinger og operasjoner, kulturelle 

redskaper som medierer handlingene, og den aktuelle realiseringen av regler og arbeidsdeling, 
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som til sammen skaper betingelser for undervisning og læring» (Ottesen & Møller, 2013, s. 

145). Distribuert ledelse kan altså sees på som en motpol til fortellingene i amerikanske 

studier om heroisk lederskap hvor lederne alene er den viktigste årsaken til organisasjonens 

resultater (Ottesen & Møller, 2013).   

Teoriene om distribuert ledelse ble utviklet allerede på 50- tallet og videreutviklet av Spillane 

(2005) spesifikt for skoleledelse. Han poengterer at ledelse ikke bare er summen av individers 

egenskaper, strategier og roller, men en praksis (Ottesen & Møller, 2013, s. 138). Distribuert 

ledelse kan også beskrives som en praksis som skapes i relasjonen mellom aktørene og 

omgivelsene, på bakgrunn av Spillanes (2005) egen beskrivelse av distribuert ledelse som 

«aktiviteter ledere deltar i, i interaksjon med andre, i bestemte kontekster og knyttet til 

spesifikke oppgaver» (Ottesen & Møller, 2013, s. 142).  Det kan være forskjellige aktører som 

bidrar til ledelse i forhold til ulike aktiviteter. «Det er dette som kalles et distribuert perspektiv 

på ledelse». (Ottesen & Møller, 2013, s. 136). Samhandling er et nøkkelord i distribuert 

ledelse og Spillane (2005) opererer med tre forskjellige typer interaksjoner, avhengig av 

hvilke oppgaver som skal løses og aktiviteten som kreves for å løse dem. Tett og gjensidig 

samspill mot et felles mål, innsats hver for seg med en gjensidig avhengighet for at jobben 

skal bli gjort og koordinering av arbeidsdeling for å gjennomføre rutiner i en bestemt 

rekkefølge. 

Et distribuert perspektiv på ledelse rammer inn ledelsespraksis på en bestemt måte; 

ledelsespraksis framstår som et produkt av samhandling mellom skoleledere, de ledede og 

konteksten ledelsen foregår i; det er situasjonen som definerer hva slags ledelsespraksis som 

kreves.  Distribuert ledelse er dermed ikke bare avhengig av lederens kunnskaper og 

ferdigheter, men i høy grad også av interaksjonen mellom menneskene i organisasjonen 

(Spillane, 2005, s. 144). Distribuert ledelse stiller derfor høye krav til ledernes 

samarbeidsegenskaper.  

 

Videre hevder Gronn (2002) at distribuert ledelse har tre forskjellige former: 

1. Spontant samarbeid, hvor grupperinger blir sammensatt for å løse enkeltoppdrag, på 

grunnlag av den enkeltes ekspertise. 
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2. Intuitive samarbeidsrelasjoner, hvor to eller flere samarbeider over tid og utvikler nære 

samarbeidsrelasjoner 

3. Institusjonalisering, som forklares med komiteer og team som er formaliserte 

strukturelle samarbeidsorganene. 

Konteksten ledelsen foregår i legger altså premissene for hvordan ledelsen skal foregå og 

hvem som skal være aktive i den enkelte ledelses-prosessen. En skole kan ha mange aktører 

som utøver ledelse i forhold til bestemt oppgaver (Spillane, 2005).   

Robinson (2014) henviser til Spillanes (2005) teorier om at ledelse av skoler er og må være 

distribuert. Hun har utarbeidet fem dimensjoner for elevsentrert ledelse og understreker 

gjennomgående hvor viktig det er at hele lederteamet er involvert i arbeidet med de fem 

dimensjonene. «Omfanget av arbeidet er for stort og kompetanseområdet for bredt til at en 

med rimelighet kan forvente at en enkelt leder alene skal inneha høyt, eller til og med 

moderat, kompetansenivå innenfor alle de fem dimensjonene» (Robinson, 2014, s. 25). 

 Distribuert ledelse handler altså først og fremst om ledelsespraksis i form av aktivitet og 

samhandling, og ikke om stil, roller eller strukturer. Det handler om hvilke oppgaver som skal 

løses og hvem som skal ta ansvar for å løse dem. På skolen vil mange forskjellige aktører lede 

forskjellige aktiviteter.  

 

Både Spillane (2005) og Gronn (2002) understreker at distribuert ledelse er en teoretisk 

ramme for å forstå ledelse som praktisk aktivitet, og at ledelse i utgangspunktet er distribuert, 

men på forskjellige måter avhengig av situasjonen, oppgavene og aktørene (Ottesen & Møller, 

2013, s. 139).  

2.1.3 Instructional leadership  

Instructional leadership har sitt opphav i USA på 70-tallet, hvor ledelsen ved skoler i fattige 

bydeler utviklet skolene i positiv retning «mot alle odds». Disse skolene var preget av et 

læringsklima med sterkt faglig fokus. Hallinger, referert i Robinson et al.,(2008) beskriver 

disse lederne som ledere tett på praksis, med klare læringsmål og høye forventninger til 

elevenes innsats.  I Instructional leadership var det ledelsen som skulle gi råd og retning til 

lærernes undervisning. Lederne framsto dermed som eksperter med makt og autoritet (Emstad 
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& Postholm, 2013). Denne tidlige tolkningen av Instructional Leadership skapte et heroisk 

bilde av rektor-rollen, som igjen hindret andres bidrag til å utvikle mål og en positiv 

akademisk læringskultur (Robinson et al., 2008).  

Målet for Instructional leadership er alltid å forbedre elevenes læringsutbytte, derfor har det 

norske navnet på denne typen ledelse blitt Pedagogisk ledelse eller FUL-ledelse (Forbedring 

av Undervisning og Læring). Sterke, direkte ledere som både fungerer som kontrollører, 

koordinatorer, rådgivere og utviklere av god undervisning, er typisk for Instructional 

leadership. Kvaliteten på undervisning og læring med høye forventninger til både lærere og 

elever preger en slik leder. Emstad & Postholm, (2013) beskriver Hallingers tre dimensjoner 

for Instructional leadership: «Å definere skolens visjon, å lede undervisnings- og 

læreplanarbeidet og å skape en skole med et positivt læringsklima» (Emstad & Postholm, 

2013, s. 185). Den første dimensjonen krever at ledere med denne lederstilen må være 

målorienterte samtidig som de må evne å inspirere og motivere andre til å være med på å 

arbeide mot målene. Den andre dimensjonen krever at skolens ledelse må ha fokus på det som 

skjer til daglig i klasserommet. Veiledning av læreren er sentralt, og målet er videreutvikling 

av lærerens undervisningsmetoder og relasjonelle ferdigheter. Hallinger (2005) sier om den 

tredje dimensjonen at Instructional leadership-ledere blir sett på som kulturbyggere i det de 

skaper et kontinuerlig press på lærerne til å jobbe for økt læring for elevene.  (Emstad & 

Postholm, 2013). Instructional leadership vektlegger at man utvikler skolen gjennom utvikling 

av andre. En slik tenkning krever en ledelse som er aktiv i arbeidet med å planlegge og 

implementere aktiviteter med endring som mål, samtidig som de også legger vekt på 

samarbeid mellom lærerne.  

Instructional leadership har stor betydning for utvikling av organisasjonens læringskultur, og 

skoleledernes lederatferd har stor betydning for elevenes læring og trivsel (Robinson, 2014). 

Emstad og Postholm (2013) sier at kritikere av Instructional leadership har påstått at disse 

lederne har for mye fokus på klasserommet og at den typen ledelse er preget av en ovenfra og 

ned-tilnærming. Dette kan føre til for liten vektlegging av andre lederoppgaver, og for stor 

grad av kontroll.  

Robinson (2014) beskriver at forskningsfunn antyder at skoler hvor ledelsen er tett involvert i 

planlegging, koordinering og evaluering av lærernes undervisning, gjør elevene bedre. Dette, 

sier Robinson, er grunnstammen i Instructional leadership (Robinson, 2014, s. 23). I en 
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metaanalyse av 27 verdensomspennende studier om forholdet mellom elevresultater og 

ledelse, hevdes det at når lederen er tett på skolens kjerneoppgaver, er det sannsynlig at det 

virker positivt på elevenes læring og resultater (Robinson et al., 2008, s. 662). Videre 

oppsummerer hun hvordan ledere best kan påvirke elevenes læringsresultater slik: «Jo mer 

ledere fokuserer sitt arbeid og sin læring på kjernevirksomheten, som handler om 

undervisning og læring, jo større påvirkning vil de ha på elevenes læringsresultater» 

(Robinson 2014, s. 25). 

2.1.4 Oppsummering 

Transformasjonsledelse, Distribuert ledelse og Instructional leadership er tre forskjellige 

perspektiver på ledelse. Ingen av dem kan sees som en oppskrift på hvordan ledelse i skolen 

skal foregå, men snarere som teoretiske rammer for å forstå ledelse som praktisk aktivitet. 

Alle de tre ledelses-perspektivene har etablering av felles mål som en av de viktigste 

dimensjonene. Transformasjonsledelse tar utgangspunkt i at rasjonell kunnskap må 

kombineres med tillit, lojalitet og respekt. Omtanke for den enkelte ansattes behov er sentralt, 

og transformasjonsledere karakteriseres ofte som karismatiske ledere med evner til å motivere 

og begeistre.  

Distribuert ledelse kjennetegnes av samhandling med forskjellige aktører avhengig av 

aktiviteten og målet. Et slikt ledelsesperspektiv er ikke bare avhengig av ledernes kunnskaper 

og ferdigheter, men også av interaksjonen mellom menneskene i organisasjonen. Det handler 

altså om hvilke oppgaver som skal løses og hvem som skal ta ansvaret for å løse dem. 

Instructional leadership kjennetegnes av ledere som er tett på klasseromspraksis og har 

kontinuerlig utvikling av undervisningen og forbedring av elevenes læringsutbytte som sitt 

soleklare mål. Disse lederne beskrives ofte som sterke og direkte ledere som både kan 

kontrollere, stille krav og gi råd.  

2.2 Hvilke strategier bruker skoleledelsen for å 

sikre kvaliteten i skolen? 

Ordet «strategi» betyr «framgangsmåte for å nå et mål» (Bokmålsordboka). Ordet kommer fra 

det greske «strategio» som betyr generalkunst eller hærføring. I dag brukes strategi om 

hensiktsmessige handlinger og valg for å nå et mål. Strategi er med andre ord «veien mot 
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målet». Tradisjonelt ble begrepet brukt i markedsorienterte bedrifter og organisasjoner 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 42). I de seinere årene har begrepet også blitt tatt i bruk i 

skolen. 

Stortingsmelding 31 tar for seg kvaliteten i skolen og beskriver det omfattende mandatet som 

ligger i både formålsparagrafen for grunnopplæringen, og resten av opplæringsloven og 

læreplanen. «Kvaliteten i grunnopplæringen kjennetegnes av i hvilken grad de ulike målene 

for grunnopplæringen i samfunnsmandatet faktisk virkeliggjøres» (Kunnskapsdepartementet, 

2007 - 2008, s. 7). Skolens kvalitet handler altså om skolens evne til å få gode elevresultater. 

Disse elevresultatene måles gjennom resultater på elevundersøkelsen, nasjonale 

kartleggingstester og nasjonale prøver. I tillegg kommer antall elever som gjennomfører 

videregående skole.  

På samme måte som i Stortingsmeldingen, er også Robinson (2014) opptatt av at det er 

skolens resultater, uttrykt gjennom elevenes læringsutbytte, som er en av de viktigste 

indikatorene for å måle skolens kvalitet. Hun sier at målestokken hun bruker for å bedømme 

effekten av utdanningsledelse, er «bestemt ut fra hvordan ledelse påvirker læringen og 

prestasjonene til de elevene som lederen er ansvarlig for» (Robinson, 2014, s. 15). Gjennom 

sin forskning har hun funnet at det er fem ledelseskategorier eller – strategier som har stor 

påvirkning på elevenes resultater: Etablere mål og forventninger, strategisk bruk av ressurser, 

forsikre seg om kvaliteten på undervisningen som gis, lede lærernes læring og utvikling og 

sikre et velordnet og trygt miljø. Jeg har i denne studien fokusert på fire av dem. Den 

kategorien jeg har valgt å ikke ta med, er «strategisk bruk av ressurser». Dette valget tok jeg 

fordi denne kategorien er mer praktisk orientert enn de andre fire som er mer strategiske i 

forhold til skolens kvalitetsutvikling. I tillegg er skolens ressurser i forskjellig grad styrt av 

skoleeier. Spørsmål om rekruttering av undervisningspersonale og de forskjellige skolenes 

økonomiske rammer er derfor ikke med i min studie, følgelig heller ikke skolenes indre arbeid 

med sine ressurser. Strategien «forsikre seg om kvaliteten på undervisningen» har 

fellesnevnere med lederstilen Instructional leadership. Når jeg allikevel har valgt å ta med 

denne strategien, er det for å forsøke å skille ledelsesperspektiv/lederstil fra den praktiske 

måten å jobbe med kvalitetsutvikling på.    
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2.2.1 Å sikre et trygt og godt læringsmiljø 

Skolen er en organisasjonskultur hvor flere grupper skal fungere sammen i det daglige; elever, 

ansatte og foreldre. Jacobsen og Thorsvik (2014) beskriver organisasjonskulturer som viktige 

for å dekke flere menneskers grunnleggende sosiale behov. Skolen som organisasjon fungerer 

både som læringsarena, arbeidsplass og sosialt fellesskap hvor følelsen av tilhørighet i 

organisasjonen er sentral. Det å oppleve å høre til i en gruppe som har handlinger eller 

tenkemåter felles, kan redusere utrygghet og usikkerhet. Både barn og voksne trenger å være 

del av et fellesskap for å trives. Denne fellesskapsfølelsen kan også virke motiverende. Den 

enkeltes opplevelse av å være del av et fellesskap som jobber mot samme mål, kan skape 

motivasjon for å yte (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 127). Slike teorier kan enkelt overføres til 

elevers behov for å oppleve seg som en del av klasse- og skolefellesskapet for å være trygge 

og ha motivasjon til å lære.  

Opplæringslovens § 9a-2 tar for seg elevenes rett til et godt skolemiljø. Endringen i lovteksten 

i juni 2017, kom etter en lang debatt om hvordan man i Norge best skulle jobbe for at 

tiltakene mot mobbing eller krenkelser skulle bli mer virksomme. Vi vet at skolemiljøet er 

viktig for den enkelte elevs læring og utvikling, og at trivsel og trygghet er forutsetninger for 

læring. Gjennom hele sommeren og høsten har forskningsartikler, innlegg og kommentarer i 

aviser, sosiale medier og blogger vist at både elever, foreldre og lærere er engasjert av 

elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø.   

Også skoleforskere er opptatt av skolemiljøets betydning for elevenes læring. Robinson 

(2014) sier at et trygt og godt skolemiljø er forutsetningen for at elever skal kunne 

konsentrere seg om læring og være kognitivt engasjerte (Robinson, 2014, s. 121). Hennes 

forskning har vist at graden av vold i skoler er forskjellig selv om skolenes nærmiljøer og 

elevgrupper er svært like. I skolene med lite vold, var personalet og ledelsen enige om 

visjoner som beskrev en fredfull og god skole, hvor en mangfoldig og sammensatt elevgruppe 

kunne leve godt sammen (Robinson, 2014, s. 123). Dette viser at ledelsens- og skolens arbeid 

for gode skolemiljøer er av stor viktighet for elevene.  

En annen viktig strategi for å skape et trygt og godt skolemiljø, er å sørge for god relasjon til 

foreldrene. Robinson (2014) viser til forskere som Bryk, Epstein og Sheldon som sier at 

skoler med god relasjon og sterke bånd til foreldrene synes å ha både et tryggere skolemiljø 

og større tillit mellom foreldre og skole (Robinson, 2014, s. 126). Videre framhever Robinson 
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(2014) en faktor som den avgjørende i samarbeidet med foreldre: Tillit. Dersom tilliten uteblir 

mellom skole og foreldre, vil alle forsøk på å skape et samarbeid feile. Uten tillit vil 

samarbeidet preges av forsvarsholdninger, stillhet eller direkte fiendtlighet. Men når skole og 

foreldre har høy grad av tillit til hverandre, er sjansene store for at elevenes læring vil øke 

(Robinson, 2014, s. 130). Bryk og Schneider sier at en forutsetning for at læring skal skje, er 

at tillitsrelasjonen som er utviklet mellom foreldre og barn i løpet av de første leveårene, må 

overføres til skolens personale når barnet begynner på skolen. Lærerne er avhengige av at 

foreldrene signaliserer til barna sine at læreren har en spesiell rolle i barnas liv, en rolle som 

er beslektet med familiens (Bryk & Schneider, 2002, s. 27). På bakgrunn av den assymetriske 

maktbalansen i alle forhold mellom foreldre og pedagoger, er det skoleledelsens og lærernes 

ansvar å sørge for gode samarbeidsrelasjoner (Bryk & Schneider, 2002, s. 28).  

2.2.2 Etablere felles mål og forventninger 

Senges (1999) beskrivelse av dimensjonen «felles visjon», fokuserer på at alle i 

organisasjonen utarbeider felles mål og har det samme framtidsbildet som de jobber mot. 

Disse målene er avhengige av at den enkelte medarbeider har tro på at han/hun kan være med 

på å nå disse målene (Senge, 1999).  Dette har klare likhetstrekk med Robinsons (2014) første 

dimensjon for god skoleledelse, å etablere mål og forventninger.  En OECD-studie (2008) slår 

fast at skoleledelsen har stor betydning for læringsmiljøet på skolen på flere måter. Først og 

fremst ved at det etableres felles mål, dernest ved å være inspiratorer og pådrivere i 

arbeidetmed å nå målene (Kunnskapsdepartementet, 2007 - 2008, s. 44). Stortingsmelding 31 

hevder videre at «skoler med spesielt gode resultater, kjennetegnes av en felles skolekultur 

der lærerne og ledelsen jobber mot felles mål» (Kunnskapsdepartementet, 2007 - 2008, s. 45).  

Uten mål er det vanskelig å styre organisasjonen og umulig å snakke om effekt av 

undervisningen. Et mål er «en beskrivelse av en ønsket framtidig tilstand» (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, s. 37). For skolen er det en viktig strategi å etablere disse målene sammen 

slik at de representerer et felles verdigrunnlag for organisasjonen. Robinson (2014) henviser 

til Latham og Locke og sier at dersom de ansatte har tro på at målene kan nås og føler seg 

personlig forpliktet til å jobbe for å nå dem, vil målene kunne skape en forskjell mellom nå-

situasjonen og en «attraktiv framtid» (Robinson, 2014, s. 52).  Jacobsen og Thorsvik hevder at 

mål kan ha en motiverende effekt på medarbeiderne og at mål også virker styrende ved at de 

gir retningslinjer og fungerer som beslutningspremisser for organisasjonen (Jacobsen & 
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Thorsvik, 2014, s. 36). Robinsons studier (2014) viser at skoler med gode elevresultater har 

større fokus på mål og forventninger enn skoler som ikke har så gode resultater. Lærerne ved 

skoler med gode resultater forteller også at det er stor grad av enighet om målene blant de 

ansatte. «På sitt enkleste nivå er en felles visjon svaret på spørsmålet: Hva ønsker vi å 

skape?» (Senge, 1999, s. 212). Felles visjoner knytter medarbeiderne sammen i en felles 

aspirasjon og gir arbeidet fokus og energi. De virker oppmuntrende og løfter organisasjonen 

opp fra det hverdagslige ved å skape begeistring, sier Senge (1999). Forutsetningen for dette, 

er at visjonen ikke er en ovenfra-og ned-visjon, men at den «vokser fram fra midt inne i en 

organisasjon». Senge (1999) utdyper dette og sier at det ikke er noe i veien for at en visjon 

kan komme ovenfra, men da er prosessen med å gjøre den felles avgjørende. Han hevder 

videre at det ikke finnes noen felles visjon før den har blitt en personlig visjon for den enkelte 

medarbeider i organisasjonen (Senge, 1999, s. 220). 

For at målene skal fungere forpliktende, må de altså oppleves viktige. De må være kollektive 

og oppstå gjennom diskusjon. Ledere må både uttrykke egne verdier og engasjement, og lytte 

til andres tanker og meninger i dette arbeidet (Robinson, 2014). Senge (1999 (NOU 2015:8, 

2015)) sier at de mål og verdier som organisasjonens aktører blir kollektivt enige om, vil 

skape en lyst til å nå dem, i motsetning til mål som bare er nedfelt i en plan uten at 

medarbeiderne har vært med på å skape dem (Senge, 1999). Denne enigheten rundt 

målsettingene vil hindre både uvisshet og stress blant lærerne. Skolehverdagen i 

klasserommene er krevende med elever på forskjellig utviklingsnivå og med forskjellige 

behov. Når skolen har en tydelig prioritering av hva som er viktig og hva som kan tones ned, 

vil undervisningspersonalet oppleve en økt følelse av tilfredshet og mening i jobben 

(Robinson, 2014, s. 52). Dette vil igjen føre til større grad av effektivitet i arbeidet.  

Robinson (2014) henviser til Oddens studier av strategier brukt i ti amerikanske 

skoledistrikter for å snu skoler med dårlige elevresultater og hevder at det er mulig å nå svært 

ambisiøse mål. Grunnlaget må da være at man er åpne om det dårlige utgangspunktet overfor 

både ansatte og foreldre, samtidig som man deler målsettingen om betydelig forbedring. Slik 

åpenhet, sier Odden (2009), kan skape et sterkt, positivt engasjement både i personalet og 

foreldregruppa (Robinson, 2014, s. 55). 
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2.2.3 Forsikre seg om kvaliteten på undervisningen 

Å forsikre seg om kvaliteten på undervisningen er en svært viktig faktor for å skape en god 

skole.  Her handler det om å både å sjekke og å sørge for at den «menneskelige kapitalen» 

fungerer slik den skal. Organisasjoner har flere verktøy tilgjengelige for å skape resultater. 

Både bygninger, materiell, programvare og andre fysiske verktøy som er viktige for å nå 

organisasjonens mål. Men de ansattes ferdigheter og den kunnskapen de har, utgjør som regel 

den største kapitalen (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 240). Det er disse kunnskapene og 

ferdighetene som til sammen skaper kvaliteten på den undervisningen som gis i det enkelte 

klasserom og på de viktige diskusjonene som foregår om skolens faglige utvikling.  

Robinson (2014) peker på fire forskjellige måter skoleledelsen kan sikre 

undervisningskvaliteten på: Læreplanarbeid, diskusjoner om undervisning, 

klasseromsobservasjon og bruk av prøveresultater (Robinson, 2014, s. 82). Et slikt arbeid 

stiller høye krav til skoleledelsen ved den enkelte skole.  

Et gjennomgående læreplanarbeid med gode fag- og periodeplaner som sikrer elevene den 

samme progresjonen uavhengig av hvilke lærer de har, er viktig. Likeså koordinering av 

innhold og undervisningsmetoder mellom trinnene (Robinson, 2014, s. 85). «Progresjon 

handler om utvikling i elevenes læring og er nært forbundet med dybdelæring», skriver 

Ludvigsenutvalget i NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Utvalget peker på at lærernes 

undervisningskvalitet har stor betydning for at elevene skal kunne utvikle relevant 

kompetanse (NOU 2015, s. 13). Denne undervisningskvaliteten må skolene jobbe 

kontinuerlig for å videreutvikle. Her er lærersamarbeid et viktig nøkkelord. Robinson (2014) 

sier at elevenes læring er avhengig av at lærerne samarbeider om hvordan undervisningen skal 

være (Robinson, 2014). McLaughlin & Talbert (2006) understreker betydningen av at lærere 

jobber sammen med refleksjon over egen praksis og elevenes læringsutbytte, for deretter å 

kunne endre sin undervisning for at elevene skal få bedre læring (McLaughlin & Talbert, 

2006, s. 4). Skoleledelsen har en sentral rolle i alt dette arbeidet, både ved å tilrettelegge for 

trinn- og teamsamarbeid og å selv være aktive med i diskusjoner om undervisningsmetoder.  

Når lærere diskuterer undervisning og lærer sammen, vil den tradisjonelle «private 

lærerpraksisen» i klasserommene utvikles til en praksis som «deprivatiseres» og fører til en 

bedre sammenheng på og mellom trinnene (McLaughlin & Talbert, 2006, s. 7).  Dette støttes 

av Robinson (2014) som skriver: «Elever lærer mer når undervisningsprogram er 
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sammenhengende, og når lærerne deres lærer sammen hvordan de skal undervise det elevene 

skal lære» (Robinson, 2014, s. 85).  

Skoleledelsens engasjement i klasseromsobservasjon er også en viktig strategi for 

kvalitetsutvikling. For at ledelsen skal kunne delta i diskusjoner om undervisning og veilede 

lærerne, må de vite hva som faktisk skjer. Hvordan organiseres læringsaktivitetene i timen i 

forhold til det læringsutbyttet elevene skal få? Er elevene engasjert i det som foregår? Forsto 

de hovedinnholdet i timen? Hvilke læringsstøttende tilbakemeldinger gir lærer? Er 

undervisningen tilpasset elevenes forskjellige behov? Hvordan vet lærer om elevene har 

forstått? (Robinson, 2014). Disse spørsmålene kan danne bakgrunnen for god 

klasseromsobservasjon – og for viktige pedagogiske samtaler med læreren etterpå.  

Skolenes kvalitetsarbeid må være evidensinformert. Både kartleggingstester, nasjonale prøver 

og brukerundersøkelser kan bidra til dette. Skedsmo (2009) sier at resultatstyringen i Norge i 

realiteten har en dobbel funksjon; På den ene siden gir den informasjon om den enkelte elevs 

prestasjonsnivå og på den andre siden sier politikerne at informasjonen skal brukes på skolen 

til å sette inn tiltak for å bedre elevenes resultater. Studier viser imidlertid at skolenes rutiner 

for bruk av informasjonen om elevresultatene er avgjørende for om informasjonen får 

betydning for kvalitetsutviklingen. I tillegg til informasjon om elevenes resultater, fremheves 

tid og mulighet for samarbeid mellom lærere og skoleledere om dette som viktige elementer 

(Mausethagen, Skedsmo, & Prøitz, 2016, ss. 79, 80). En viktig lederoppgave i dette arbeidet 

er å velge ut hvilke data man skal bruke for å arbeide mot skolens mål. Målet her, sier 

Robinson (2014) er å samle inn de dataene som skal brukes. De dataene som ikke skal brukes, 

skal man heller ikke samle inn (Robinson, 2014, s. 95). I drøfting av elevresultatene må 

skoleledelsen fokusere på både gode og mindre gode resultater. Hvilken innsats har ført til de 

gode resultatene? Hva har lærerne gjort som har ført til at elevene har mestret disse 

oppgavene? Dette er viktige spørsmål å ta med seg inn i samtalene med lærerne om deres 

undervisning. Målet med dette, sier Robinson (2014), er å skape en kultur hvor 

dokumentasjon brukes til å forbedre skolens praksis.  

2.2.4 Lede lærernes læring og utvikling 

Robinson, Lloyd og Rowes nyere forskning på utdanningsledelse viser at kvaliteten på 

skoleledelse kan ha stor påvirkning på elevenes prestasjoner (Robinson et al., 2008). Den 

delen av skoleledelsen som går på å lede lærernes læring blir av Robinson (2014) beregnet å 
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ha svært stor innvirkning på elevresultatene; større enn andre ledelses- og 

kvalitetsutviklingsstrategier.  

Læring har de siste årene utviklet seg til å bli et sentralt tema i organisasjonslitteraturen. 

Jacobsen og Thorsvik (2014) definerer læring som «en prosess der mennesker og 

organisasjoner tilegner seg ny kunnskap, og endrer sin atferd på grunnlag av denne 

kunnskapen» (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 353). Læringsprosessen inneholder altså to 

komponenter; en kunnskapskomponent og en handlingskomponent. For at læring skal finne 

sted, må noen i organisasjonen oppleve at den nye kunnskapen har relevans for virksomheten. 

Videre må det enkeltmennesker lærer spres videre til de andre medlemmene i organisasjonen; 

altså en kunnskapsoverføring. Deretter må den kollektive kunnskapen omsettes til kollektiv 

atferd (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 354).  

Når ledere selv deltar i læringen enten som leder, lærer eller begge deler, gir det en stor effekt 

på lærernes læring. Dette gjelder også når lærere naturlig diskuterer undervisning med sine 

ledere (Robinson, 2014). I tillegg til at slike diskusjoner har en praktisk, veiledende og 

modellerende betydning, hevder Robinson (2014) at de også har en viktig symbolsk 

betydning. Lærerne opplever at deres egne ledere er interesserte i lærernes 

hverdagsutfordringer, noe som igjen gir åpenhet og motivasjon for ny læring. 

Gjennom begge de nasjonale satsingene «Ungdomstrinn i Utvikling» og «Vurdering for 

læring» er begrepet «Lærende nettverk» mye brukt. UDIR sier på sine nettsider at lærende 

nettverk er en arbeidsform hvor man etablerer strukturer lokalt som skal være arenaer for 

faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon over egen praksis. Arbeidet skal bygge på 

teori og forskning, samtidig som man tar utgangspunkt i eksempler fra eget klasserom 

(Utdanningsdirektoratet, 2016). 

Forskerne Milbrey W. McLaughlin og Joan E. Talbert (2006) har i mer enn 15 år forsket på 

skolereformer. Gjennom sin forskning har de funnet at «School-based Teacher Learning 

Communities» (TLC) er en svært god arbeidsform når lærere skal utvikle egen praksis. De 

sier at TLC «make particular and indispensable contributions to teachers´ learning and 

professional culture» (McLaughlin & Talbert, 2006, s. 4).  Dette harmonerer godt med Senges 

(1999) beskrivelse av Lærende Organisasjoner. En lærende organisasjon handler om å utvikle 

kvaliteten innen skolens kjerneoppgaver ved å få tak i fellesskapets til enhver tid beste 

kvaliteter (Senge, 1999). Skolen må altså i fellesskap bygge på sine sterke sider og den 
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kunnskapen organisasjonen samlet har iboende. Man må lære kontinuerlig av hverandre og 

utvikle denne kunnskapen til å bli felles.  

McLaughlin & Talbert (2006) hevder på sin side at lærere må samhandle og lære sammen for 

at skolen skal lykkes med å utvikle alle elever på en god måte.  

Både Senge (1999) og Robinson (2014) understreker på hver sin måte at det er viktig for 

skolen å jobbe kontinuerlig og felles med utvikling av lærernes ferdigheter slik at målene som 

er satt for organisasjonen kan nås.  

«Even the highest-quality professional development resources will falter unless teachers can 

work together on new ideas and reflect on practice and its implications for students´ learning” 

(McLaughlin & Talbert, 2006, s. 3). Dette støttes også av Senge (1999) som beskriver den 

lærende organisasjon som «en arena for bevisst omforming og kontinuerlig læring både 

individuelt og kollektivt» (Senge, 1999).  

Kjennetegnet på gode «Teacher Learning Communities», må være at deltakerne reflekterer 

over egen praksis og sjekker ut sammenhengen mellom egen praksis og elevresultater. Lærere 

lærer best når de selv deltar i aktiviteter som fokuserer på klasseromspraksisen. Det er også en 

viktig forutsetning for utviklingen at læringsprosessene er sammenhengende og går over tid, 

samt at de samarbeider med hverandre i profesjonelle læringsfellesskap. «A learning 

community develops shared language about their practice and commits high-quality 

intellectual work for their students» (McLaughlin & Talbert, 2006, s. 7).  

2.2.5 Oppsummering 

For skoleledelsen er det en viktig oppgave å velge strategier som er av betydning for 

utviklingsarbeidet. I dette del-kapittelet har jeg sett på strategier som skoleledelsen kan bruke 

i sitt kvalitetsutviklingsarbeid i lys av teori. Robinson (2014) har gjennom sin forskning på 

skoleledelsens betydning for elevresultater, kommet fram til at det er fem strategier som er 

viktige. Jeg har valgt å se på de fire som er mest relevante for min studie: Etablere mål og 

forventninger, forsikre seg om kvaliteten på undervisningen, lede lærernes læring og sikre et 

velordnet og trygt miljø. Strategisk bruk av ressurser er en strategi jeg har valgt å ikke ha 

med, blant annet fordi kommunenes styring av skolenes ressursbruk er forskjellig, 
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Å sikre et velordnet og trygt miljø er viktig for at elevene skal trives. Elever som har det trygt 

og godt på skolen har gode forutsetninger for å lære og foreldrene er viktige 

samarbeidspartnere for å skape de gode, læringsfremmende rammene rundt elevene.  

Å etablere felles mål og forventninger handler m at mål kan virke både motiverende og 

styrende når man som medarbeider har vært med i prosessen med å fastsette disse målene. 

Arbeidet rundt dette må også fokusere på veien til målet, hva skal gis høy prioritet og hva skal 

tones ned. 

Å forsikre seg om kvaliteten på undervisningen er en strategi skoleledelsen må arbeide med 

gjennom kollektivt læreplanarbeid, diskusjoner om undervisning, klasseromsobservasjon og 

bruk av prøveresultater. Koordinering av undervisningsmetoder og overgang og progresjon 

mellom trinnene er også viktige faktorer. Denne strategien har fellesnevnere med lederstilen 

Instructional leadership. Når den allikevel er med i min studie som en egen strategi, er det for 

å skille perspektiv på ledelse og den konkrete strategien for kvalitetsutvikling. 

I ledelsen av lærernes læring er ledernes deltakelse i læringsarbeidet viktig. Det samme er 

kollektive læringsprosesser for hele personalet på skolen, slik at lærerne gjennom diskusjon 

og refleksjon kan lære av hverandre. På den måten kan effektive læringsfellesskap utvikles, 

der alle tar kollektivt ansvar for elevenes læring.  
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3 Metode 

I dette kapittelet vil jeg beskrive og begrunne valg av forskningsdesign og –metode. 

3.1 Vitenskapelig tilnærming  

Mertons (1973) fire kjennetegn på vitenskapelig holdning har vært viktig for meg å ha som 

grunnlag for arbeidet: Universalism, communism, disinterestedness og organized scepticism 

(Kleven, Hjaardemaal, & Tveit, 2014, ss. 215,216). «Universalism» innebærer at man på et 

generelt og saklig grunnlag skal vurdere forskningsresultatene, uavhengig av forskerens 

menng og bakgrunn. Målet med min studie har vært å søke kunnskap på området 

kvalitetsutvikling i skolen som ikke er preget av meg og mine synspunkter, men som er av 

allmenn interesse for skoler.  I begrepet «Communism» legger Merton (1973) at man lar 

andre få innblikk i det man finner gjennom studien. Dette betyr også at min studie bør kunne 

være nyttig for andre. «Disinterestedness» betyr at forskingen skal være upartisk, altså uten 

plagiering eller forsøk på å manipulere resultatene. Dette har jeg forsøkt å sikre gjennom 

arbeid med studiens validitet og reliabilitet.  Det siste kjennetegnet, «Organized scepticism», 

betyr at man som forsker hele tiden må problematisere både egne funn og teori for å kunne 

finne nye og viktige perspektiver. Her er også validitet viktig,  og samtidig bruke forskjellige 

teoretiske perspektiver for å forstå fenomenet,  

3.2 Forskningsdesign 

Mitt mål har vært å finne ut hvordan skoleledere legger til rette for kvalitetsutvikling i skolen, 

ikke hvor mange som gjør hva. Derfor var kvalitativt design riktig å velge. Maxwell (2013) 

sier at et godt forskningsdesign lar komponentene arbeide harmonisk sammen og vil derfor 

fungere effektivt og føre til en vellykket studie. Et dårlig forskningsdesign vil derimot føre til 

dårlig framdrift eller at hele studien blir mislykket (Maxwell, 2013, s. 2). 

Som utgangspunkt for beskrivelsen av mitt forskningsdesign, har jeg brukt Maxwells (2013) 

interaktive modell med fem komponenter. Den første komponenten er mål: Why is your study 

worth doing? Dette første spørsmålet henspeiler på hva som motiverer meg til å gjennomføre 

studien med den problemstillingen som er valgt. Dette målet har to hensikter; Det først er at 

det vil hjelpe meg til å beholde troen på at studien vil gi meg noe av verdi for meg selv eller 
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andre. Det andre er at målet skal kunne rettferdiggjøre studien og forklare hvorfor resultatene 

har noe å si (Maxwell, 2013, s. 23). Mitt mål med denne studien er å få mer kunnskap om hva 

slags lederstiler som preger gode ledere og hvilke grep de tar for å få en skole med gode 

læringsresultater for elevene.   

Den andre komponenten er rammeverket, med spørsmålet: What do you think is going on? 

Dette handler om hvilke antagelser og forventninger forskeren har til funn studien vil gi 

(Maxwell, 2013, s. 39). Min studie handler om skolelederes arbeid med kvalitetsutvikling på 

egen skole, og mine antagelser er at lederstiler og bevisst valgte strategier har en betydning 

for dette arbeidet. 

Den tredje komponenten er forskningsspørsmålene: What do you want to understand? Mine 

forskningsspørsmål benevnes av Maxwell (2013) som hjertet i undersøkelsen og handler om 

hva jeg spesifikt vil forstå gjennom studien. Disse spørsmålene vil, mer enn noe annet, ha 

innflytelse på hver eneste del av studien (Maxwell, 2013, s. 73).  

Den fjerde komponenten er metoder: What will you actually do? Det å velge metode for 

studien, er i følge Maxwell (2013) å stille spørsmål om hvem, hvor, når og hvordan i forhold 

til innsamling av data og analyseringen av dem. Han sier videre at det ikke finnes noen 

kokebok for kvalitativ metode – svaret på nesten alle spørsmål om metodevalg innen 

kvalitativ forskning er «det kommer an på» (Maxwell, 2013, s. 87). Når jeg har valgt intervju 

som metode, er det på bakgrunn av mine forskningsspørsmål og en vurdering av at jeg ville få 

best svar på dem nettopp gjennom å bruke intervjuer.  

Maxwells (2013) femte og siste komponent er validitet: How might you be wrong? Dette 

handler i bunn og grunn om relasjonen mellom mine funn og virkeligheten (Maxwell, 2013, s. 

121).  

Hver av komponentene er knyttet til, og avhengig av, flere av de andre. 

Forskningsspørsmålene er i sentrum av modellen, de er direkte knyttet til alle de andre 

komponentene og må ha en klar sammenheng med målet for studien (Maxwell, 2013, ss. 4-5).  

3.2.1 Kvalitativt forskningsintervju som metode 

Svaret på Maxwells (2013) komponent 4: What will you actually do in conducting this study? 

er at jeg valgte å bruke det kvalitative forskningsintervjuet. Maxwell (2013) understreker at 
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det ikke bare er valg av metode som er viktig, men også relasjonen til informantene, mitt valg 

av deltakere, tid og sted og min måte å analysere dataene på. Jeg har gjennomført intervjuer 

med skoleledelsen på fire skoler. Det var viktig for meg å sette meg grundig inn i rammene til 

den enkelte skole i forhold til planer og resultater.  

Intervju er en krevende metode både å forberede, gjennomføre og analysere. Kvale og 

Brinkmann (2015) bruker to forskjellige metaforer for å beskrive intervjueren: Gruvearbeider 

eller reisende. I mine intervjuer har jeg ønsket å kombinere disse rollene, for både å «grave 

fram skjult metall», altså kunnskap som ligger der fra før, og å «konstruere ny kunnskap» ved 

at informasjonen jeg får forandrer meg som skoleleder og min tolkning av den kunnskapen 

jeg hadde fra før. En gruvearbeidertilnærming viser til at informanten i sitt indre har kunnskap 

som bare venter på å bli oppdaget av intervjueren (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 71). Denne 

måten å tolke intervjuerens rolle på, forteller meg at jeg skal finne den informasjonen som 

allerede er der – jeg må bare grave dypt nok, stille de rette spørsmålene, for å finne den. Hvis 

jeg tar på meg rollen som reisende i min intervjurolle, blir oppgaven min mer å «vandre 

sammen med» informanten gjennom det landskapet som er ukjent for meg og kjent for 

informanten (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 71). Når en reisende kommer hjem fra en tur, spør 

man gjerne «hva opplevde du» eller «hva fant du», mens spørsmålet til en gruvearbeider er 

«fant du det du lette etter?». I intervjusammenheng betyr dette at en gruvearbeider har noen 

teorier han ønsker å finne bevis for, mens en reisende leter åpent etter noe man på forhånd 

ikke vet hva er. Jeg har spørsmål i intervjuguiden som forsøkte å avdekke om de forskjellige 

strategiene for kvalitetsutvikling var til stede på de forskjellige skolene – altså en 

gruvearbeidertilnærming. Men jeg har også spørsmål som ville si meg noe om hvordan den 

enkelte rektor utøvde ledelse og hva de mente var viktig i sin lederrolle – altså et perspektiv 

som reisende. 

3.3 Datainnsamling 

I dette del-kapittelet vil jeg først beskrive pilotundersøkelsen jeg foretok, deretter beskrive og 

begrunne valg av informanter og presentere nøkkelinformasjon om den enkelte informant, før 

jeg avslutningsvis vil beskrive arbeidet med intervjuguiden. 
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3.3.1 Pilotundersøkelse 

Som en del av forberedelsen til selve masteroppgaven, gjennomførte jeg en pilotundersøkelse. 

Kvale og Brinkmann (2015) understreker at intervjuferdighetene læres gjennom 

intervjupraksis (Kvale & Brinkmann, 2015).  Gjennom pilotundersøkelsen ønsket jeg derfor å 

teste selve prosessen med intervju, transkribering og analyse – i tillegg til å få en opplevelse 

av om intervjuguiden ga meg de svarene forskningsspørsmålene trengte. Gjennom dette 

intervjuet opplevde jeg dels at intervjuguiden fungerte etter intensjonen, og dels at det var 

både nødvendig og naturlig å stille oppfølgingsspørsmål underveis. Pilotintervjuet ga i stor 

grad likeverdig informasjon med intervjuene seinere i studien. Derfor valgte jeg å ta dette 

intervjuet med som en del av selve studien.  

3.3.2 Valg av informanter 2 

Problemstillingen min er «Skoleledelse for kvalitetsutvikling». For å finne data om dette 

emnet, valgte jeg å bruke Skolebidragsindikatoren 
3
 som kom rett før jeg startet med 

intervjuene. Denne rapporten analyserer forskjeller mellom skolers og kommuners bidrag til 

elevers resultater på nasjonale prøver og eksamen, gjennom beregning av 

skolebidragsindikatorer (Steffensen, Ekren, Zachrisen, & Kirkebøen, 2017).  

 Jeg er klar over kritikken som har framkommet i forhold til skolebidragsindikatoren. Men 

selv om man skal bruke denne indikatoren med varsomhet, er det allikevel en transparent og 

komprehensiv kilde til å måle den enkelte skoles bidrag til kvalitet, enn fragmenterte tester og 

undersøkelser. Derfor er den et nyttig utgangspunkt for å få relevante informanter til min 

oppgave. Jeg har ikke brukt alder, erfaring eller utdannelse som kriterier for mitt valg, fordi 

det ikke ansees å være relevant i forhold til mine forskningsspørsmål. 

Alle informantene er skoleledere på en av de skolene i sin kommune med best score på 

skolebidragsindikatoren. I tillegg er alle rektorer på mellomstore barneskoler med mellom 190 

og 230 elever og skolene representerer variasjon i geografisk beliggenhet; Drabantby i storby, 

sentrumsskole i landkommune og to skoler beliggende utenfor tettbebygd strøk. 

Skolestørrelsen er altså noenlunde lik, men skolenes beliggenhet og omgivelser er forskjellig. 

Jeg ønsket meg maksimum variasjon i utvalget, derfor denne forskjellen i beliggenhet. 

                                                 
2
 Alle navn på skoleledere og skoler er anonymisert. 

3
 Rapport fra SSB «Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen?» (2017) 
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Jeg kontaktet først to skoleledere på e-post med en kort presentasjon av meg selv og min 

masteroppgave (Vedlegg 2). Begge responderte raskt og positivt på mine mailer. Etter disse 

intervjuene hadde jeg behov for et tredje for å få et større materiale å jobbe videre med. Med 

pilotintervjuet ble til sammen 4 skoleledere intervjuet. 

Tabell 3.1: Oversikt over informantene og deres skoler  

 Informanten Skolen Kommunen 

Lise 44 år. Har vært rektor i 

3 år. Ass. rektor i 4 år 

og lærer i 8 år på 

Sentrum skole. 

Almennlærer, 

sosoiologi og 

rektorskolen 

230 elever + 

innføringsklasse. 

Ca 40 ansatte med 

SFO. 

Skolen ligger i 

kommunesenteret. 

Stor kommune med ca 

20.000 innbyggere.  

 

Kristin 62 år 

Har vært rektor i 7 år 

på Haug skole 

Almennlærer, 

veiledningspedagogikk 

og spes. ped 

190 elever 

Ca 30 ansatte med 

SFO. 

Skolen ligger i 

tilknytning til et 

byggefelt  

Stor kommune med ca 

23.000 innbyggere. 

Guri 64 år 

Har vært rektor i 11 år, 

5 ½ år på Skogen 

skole. 

Allmennlærer, fransk 

og master i ledelse. 

220 elever  

Ca 40 ansatte med 

SFO.  

Skolen ligger i landlige 

omgivelser med spredt 

bebyggelse   

Middels kommune 

med ca 17.000 

innbyggere 

Astrid 45 år 

Inspektør 1 år, rektor 8 

år, derav 5 år på Berget 

skole 

Allmennlærer, master i 

skoleledelse 

190 elever 

Ca 35 ansatte med 

SFO. 

Skolen ligger i et 

lokalmiljø bestående 

av blokkbebyggelse. 

Stor andel 

minoritetsspråklige 

Drabantby i Storby 

Med ca. 48.000 

innbyggere 
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3.3.3 Intervjuguide 

Jeg brukte samme intervjuguide til alle intervjuene, men satte inn den enkelte skoles resultater 

på elevundersøkelsen, nasjonale prøver og skolebidragsindikatoren som tabeller i starten av 

guiden (vedlegg 3). Spørsmålene ble inndelt i forhold til forskningsspørsmålene mine og teori 

jeg ønsket å få belyst. Maxwell sier at «Your research questions – what you specifically want 

to understand by doing your study – are at the heart of your research design» (Maxwell, 2013, 

s. 73). Derfor brukte jeg mye tid på å lese teori parallelt med utformingen av intervjuguiden. 

Dette var viktig for å unngå det som kalles Type III –feil, nemlig å få svar på feil spørsmål 

(Maxwell, 2013, s. 73). Et annet viktig element var å unngå ledende spørsmål 

Et intervju er en interpersonlig situasjon, sier Kvale og Brinkmann (2015). «Det er en samtale 

mellom to personer om et emne av felles interesse» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 156). 

Kunnskapen skapes mellom synspunktene til informant og intervjuer. De første minuttene av 

et intervju er viktig for å sørge for at informanten får en tydelig oppfatning både av 

intervjueren og av temaet for samtalen. Jeg presenterte hovedlinjene i intervjuet allerede da 

jeg kontaktene informantene med forespørsel om intervju. I starten av selve intervjuet valgte 

jeg så å si litt mer om mine forskningsspørsmål, hvor mange spørsmål jeg kom til å stille og 

tidsaspektet for intervjuet. Deretter fortalte jeg hvilke kriterier jeg hadde brukt for å velge ut 

informantene. For ytterligere å skape en god ramme rundt intervjuet, viste jeg informantene 

en kopi av skolens resultater på nasjonale prøver, skolebidragsindikatoren og 

elevundersøkelsen. Dette gjorde jeg for, som Kvale og Brinkmann (2015) sier, å skape god 

kontakt og interesse for den videre samtalen. 

Intervjuguiden min inneholdt 15 hovedspørsmål og samtalens varighet ble estimert til ca 1 

time. Etter noen av svarene stilte jeg spørsmål til informanten om jeg hadde forstått svaret rett 

– altså brukte jeg fortolkende spørsmål. Andre ganger var det både naturlig og viktig å stille 

oppfølgingsspørsmål. Kvale og Brinkmann (2015) sier at intervjueren er sitt eget 

forskningsredskap. Hans evne til intuitivt å forstå hva et svar kan bety, gir intervjueren et hav 

av muligheter til å tolke og gå videre med oppfølgingsspørsmål. Dette krever igjen både 

kunnskap og interesse for det relasjonelle aspektet i intervjusituasjonen, og for selve temaet 

for studien (Kvale & Brinkmann, 2015, ss. 165,166).  

Som avrunding av intervjuet takket jeg for en interessant samtale og spurte om informanten 

hadde noen spørsmål. Jeg nevnte også noen av de elementene vi hadde samtalt om i intervjuet 
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og som intervjuet hadde gitt meg innsikt i. Dette kalles debriefing, og fortsetter gjerne i særlig 

grad etter at lydopptageren er slått av (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 161).  

3.4 Analyse 

Hvilken lederstil har ledere som legger til rette for kvalitetsutvikling i skolen? Og hvilke 

strategier bruker de for å sikre kvaliteten i skolen? Disse forskningsspørsmålene var med meg 

både i utforming av intervjuguiden, gjennom intervjuene og i analysearbeidet. Johannessen, 

Tufte og Kristoffersen (2010) definerer den andre fasen i analysearbeidet som en leting etter 

meningsbærende elementer som er relevant for forskningsspørsmålene, og koding som et 

hjelpemiddel for å organisere meningsbærende informasjon (s. 164). 

I arbeidet med analysen har jeg brukt Johannessen, Tufte og Kristoffersens beskrivelser om 

kvalitativ dataanalyse. «Ord er feitere enn tall og kan tillegges flere meninger» (s. 158). Jeg 

har derfor valgt å bruke flere forskjellige måter å jobbe med de transkriberte intervjuene på. 

Først transkriberte jeg alle intervjuene en gang. Jeg utførte selve transkriberingen selv og 

brukte med vilje lang tid på dette, for å kunne høre på tonefall, iver, språkbruk mm underveis. 

Jeg valgte å notere i parentes slik informasjon som ikke kommer fram i den rene 

transkriberingen, for ikke å miste informasjon som kan understreke meningen med det som 

blir sagt (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg skrev ned alt på bokmål uten å ta med dialektformer 

der det var mulig. Deretter lot jeg de transkriberte intervjuene ligge en stund, før jeg igjen 

hørte gjennom alle mens jeg leste det jeg hadde transkribert. Dette gjorde jeg for å kunne 

fange opp elementer av betydning som jeg ikke fikk med meg ved første gangs transkribering, 

slik som pauser, tonefall og spesielt trykk på enkelte ord. 

 

Ved å prioritere tid på denne prosessen var den med på å klargjøre intervjuene til analyse. I 

tillegg ble jeg godt kjent med materialet og på den måten allerede i gang med analysen mens 

jeg hørte og skrev.  

3.4.1 Koding og analyse 

Ender bearbeidingen av datamaterialet var jeg opptatt av å få så mye informasjon som mulig 

ut av materialet. Johannessen et al. (2010) understreker betydningen av å bruke flere 

forskjellige organiseringsmetoder for å analysere kvalitative data. Derfor sorterte jeg først 



 

29 

 

hvert intervju tematisk i tabeller ift. teori om henholdsvis skoleledelse og utviklingsarbeid i 

skolen – deduktiv sortering (vedlegg 4). I dette sorteringsarbeidet brukte jeg også elementer 

av fortolkende analyse, hvor jeg uthevet og fargekodet utsagn jeg så som interessante i 

forhold til teorier om ledelse. I denne delen av analysen forsøkte jeg også å lese utskriften 

refleksivt og notere ned mine egne reaksjoner på det som ble sagt. Deretter gjennomgikk jeg 

materialet på nytt for å få tak i meningsinnholdet og lagde da kategoriserte koder. En kode er 

et ord, setning eller avsnitt som klassifiserer informasjonen. Det er «et verktøy for å påvise og 

organisere meningsbærende informasjon» (Johannessen et al., 2010, s. 164).  

Ved koding i forhold til forskningsspørsmål 1, brukte jeg deduktive koder på grunnlag av 

teori om ledelse og kvalitet i skolen (vedlegg 5). Kodene sorterte jeg i tre ledelsesteorier: 

Transformasjonsledelse med kodene tillit mellom ansatt og ledelse, samarbeidsklima, 

anerkjennelse og individuell oppfølging, Distribuert ledelse med kodene samhandling, 

delegering og felles beslutninger samt Instructional leadership med kodene faglig 

kompetanse, tydelige mål. overvåke/ evaluere klasseromspraksis og tilbakemelding til lærer.  

Til slutt kodet jeg intervjuene i forhold til mitt andre forskningsspørsmål: Hvilke strategier 

bruker skoleledelsen for å sikre kvaliteten i skolen? Denne kodingen valgte jeg å gjøre 

induktivt – etter funn i de svarene jeg fikk fra informantene (vedlegg 6). Eksempler: Lærernes 

læring og utvikling, felles verdier og regler, mål og visjoner, skolemiljø og trivsel/ mobbing, 

kunnskap om lærerens undervisning og foreldresamarbeid. Disse kodene ble til etter mange 

runder med lesing og forsøk på å finne koder som kunne brukes på alle intervjuene. 

Avslutningsvis jobbet jeg med å finne mønstre og sammenhenger i dataene. En viktig del av 

dette arbeidet var å gruppere og slå sammen de forskjellige kodene deduktivt, og på den 

måten gå fra beskrivende koder til mer og mer tolkende eller teoretiske koder. Beskrivende 

koder ligger nær opp til det jeg finner som meningsinnholdet i dataene, mens tolkende koder 

reflekterer hvordan materialet kan tolkes eller forstås teoretisk (Johannessen et al., 2010).  

3.5 Kvalitet 

Hensikten med samfunnsvitenskapelig datamateriale, sier Grønmo (2015), er at det skal 

belyse bestemte problemstillinger. Kvaliteten på materialet bedømmes ut fra hvor velegnet det 

er til å belyse disse problemstillingene. Det kan være stor forskjell på kvaliteten på materialet 

om målet er å beskrive noe eller om det skal forklare noe. Grønmo (2015) skisserer fem 
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viktige forutsetninger for god datakvalitet: Materialet må samles inn på en slik måte at de 

representerer de faktiske forhold og gir sann informasjon. Videre må innsamlingen bygge på 

vitenskapelige prinsipper for logikk og språkbruk og være mest mulig fullstendig. Grunnlaget 

man velger informantene på er også viktig for å få god datakvalitet, og sist men ikke minst må 

man sørge for at selve gjennomføringen av datainnsamlingen foregår på en forsvarlig måte 

(Grønmo, 2015, s. 218).  

3.5.1 Validitet 

Maxwells (2013) tittel på kapittelet om validitet, er «How might you be wrong?» Han sier at 

validitet handler om relasjonen mellom studiens konklusjoner eller funn og virkeligheten, og 

at ingen metoder fullstendig kan garantere at denne relasjonen finnes (Maxwell, 2013, s. 121). 

Grønmo (2015) sier at validitet handler om hvorvidt dataene er gyldige i forhold til 

problemstillingene som skal belyses og om det innsamlede datamaterialet egner seg til å få 

svar på det man ønsker å undersøke. Validitet i kvalitative studier kan deles inn i tre; 

Kompetansekvalitet, kommunikativ kvalitet og pragmatisk kvalitet (Grønmo, 2015, s. 234).  

Kompetansekvalitet dreier seg om forskerens kompetanse på det aktuelle forskningsfeltet. Jo 

høyere kompetanse forskeren har, desto større sjanse er det for at validiteten er god. Når jeg 

som forsker i min studie kjenner skolehverdagen godt både fra lærernes og ledelsens side, er 

det indikasjoner på at kompetansekvaliteten er ivaretatt. Den kommunikative validiteten 

avhenger av om forskeren evner å skape en god dialog med andre fagpersoner eller kildene 

selv om datamaterialets gyldighet. Kjenner de seg igjen i framstillingen? En slik dialog kan 

også avdekke feil eller svakheter i materialet og gi forskeren mulighet til å gjøre rettinger. Når 

jeg velger å drøfte materialet med andre fagpersoner, kan vi sammen gjøre generelle 

teoretiske eller rent metodologiske vurderinger om materialets validitet. Pragmatisk validitet 

handler om i hvilken grad dataene gir grunnlag for bestemte handlinger. For eksempel kan vi 

si at en studie av strategier for kvalitetsutvikling i skolen har høy pragmatisk validitet, dersom 

den kan danne et grunnlag for å endre arbeidsmåtene rundt kvalitetsarbeid i skolen. En annen 

måte å si det på, er at pragmatisk validitet dreier seg om graden av samsvar mellom funnene i 

studien (resultatene av studien) og senere handlinger (Grønmo, 2015, s. 236).  

Kvale og Brinkmann (2015) beskriver validitetsaspektet i syv faser gjennom en 

intervjuundersøkelse: Tematisering, planlegging, intervjuing, transkribering, analysering, 

validering og rapportering (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 278). Validitet er altså ikke noe man 
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vurderer etter at analysen er gjort, men kontinuerlig gjennom hele undersøkelsen. Validitet er 

en håndverksmessig kvalitet som dreier seg om å kontrollere, stille spørsmål og teoretisere.  

Maxwell trekker fram «Researchers bias» som de viktigste validitetstrusler i kvalitativ 

forskning. Dette begrepet kan beskrives som den skjevhet eller feilkilde forskeren kan tilføre 

ved å tolke funn i lys av sine egne forutbestemte teorier eller oppfatninger (Maxwell, 2013, s. 

124). For eksempel kan man som forsker ha forutbestemte meninger om hvilke lederstil som 

bør prege en god skoleleder. Dette kan føre til at man leter etter funn som kan underbygge 

egen teori.  

Det finnes ingen metoder som kan brukes for å garantere validitet i kvalitativ forskning. Men 

en årvåkenhet og bevissthet om validitetstruslene gjennom hele prosessen, vil sannsynliggjøre 

en større grad av validitet.  

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om datamaterialets pålitelighet – om hvordan det ble samlet inn og 

hvordan det bearbeides. I kvantitativ forskning handler også reliabilitet om hvorvidt man 

hadde fått samme resultat dersom en annen forsker hadde foretatt undersøkelsene (Grønmo, 

2015, s. 220). I kvalitativ forskning med intervju som metode, er slike krav til reliabilitet lite 

hensiktsmessig. Det handler om en samtale mellom intervjuer og informant hvor forskeren i 

høyeste grad bruker seg selv som instrument. Ingen andre har samme erfaringsbakgrunn og 

forforståelse som intervjueren (Johannessen et al., 2010, s. 199) (Yin, 2003). Det sentrale 

spørsmålet jeg som intervjuer og forsker må stille meg i min kvalitative forskning, er om min 

forforståelse og forholdet til de enkelte informantene vil påvirke materialets troverdighet. Ved 

å gjøre prosessen så transparent som mulig og beskrive situasjonene og valgene som ble tatt i 

intervju- og analyseprosessen, vil troverdigheten øke. For meg har det vært en utfordring at 

jeg hele tiden har jobbet alene og ikke har hatt andre enn veileder å drøfte funnene med. 

Derfor var det viktig for meg hele tiden å spørre meg selv om jeg hadde forstått informantene 

rett. Dette gjorde jeg også tidvis under intervjuene, ved «member checking». I dette begrepet 

ligger at man spør informantene underveis om man har forstått dem riktig (Creswell, 2014, s. 

201). Jeg gjorde dette ved at jeg gjentok svaret informanten ga og spurte om dette stemte, 

f.eks: «Stemmer det at du mener at du alltid tar utgangspunkt i det som er bra for så å prøve å 

få til en endring hos medarbeideren på det som ikke er så bra?». Creswell (2014) sier at 

member checking ikke handler om å få de språklige detaljene i transkriberingen korrekte, men 
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å få en innholdsmessig reliabilitet. Dette utdypes av Maxwell som sier at member checking er 

den enkleste måten å utelukke muligheten for å mistolke meningen i det informanten sier og 

gjør (Maxwell, 2013, s. 126).  

Teknisk sett virker det enkelt å transkribere et intervju, men det kan allikevel være 

utfordrende å gjøre det nøyaktig og riktig. Tegnsetting kan for eksempel forandre 

innholdsbetydningen i setningene og representerer den første fortolkningsprosessen (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 212). For ytterligere å øke reliabiliteten, valgte jeg å kode intervjuene 

flere ganger, både tematisk og kategoriserende og med avstand i tid (vedlegg 4, 5 og 6). Jeg 

hørte også gjennom lydopptakene flere ganger for å se om transkriberingen min stemte. Dette 

er en type cross-checking man kan bruke når man jobber alene og ikke har mulighet til å la en 

annen forsker kryss-sjekker intervjuene og kodingen av dem, for å se om han/hun er enige i 

kodingen (Creswell, 2014).  

Alle informanter er forskjellige og gir forskjellige svar på de samme spørsmålene. Når jeg 

sammenligner de forskjellige intervjuene, ser jeg at jeg i varierende grad stilte 

oppfølgingsspørsmål. Det kan være fordi noen informanter ga mye informasjon som svar på 

et enkelt spørsmål. Men det kan også være at jeg som intervjuer lot meg begeistre eller 

overraske av svaret eller måten det ble gitt på. Kvale sier at det å stille gode 

oppfølgingsspørsmål betinger at intervjueren er aktivt lyttende, sensitiv og oppmerksom, og 

har kunnskap om intervjutemaet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 170).  

3.5.3 Analytisk generalisering 

Generalisering handler om hvorvidt datamaterialet kun er av lokal interesse, eller om det i 

noen grad kan overføres til andre situasjoner, personer eller kontekster (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 289). Det er helt naturlig i noen grad daglig å generalisere. Når vi opplever en 

situasjon som positiv eller negativ, overfører vi erfaringene fra denne situasjonen til lignende 

hendelser. I intervjuundersøkelser handler det ikke om hvorvidt vi kan generalisere funnene 

statistisk sett, men om vi kan overføre den kunnskapen vi har fått gjennom intervjuene, til 

lignende situasjoner.  

Kvale og Brinkmann (2015) skriver at kvalitativ generalisering særlig har vært diskutert i 

forbindelse med kasus-studier. De sier at en analytisk generalisering innebærer en vurdering 

av i hvilken grad funn fra en studie kan brukes som rettesnor for hva som kan skje i en annen 
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og lignende situasjon. En induktiv generalisering skjer ved at forskeren tydeliggjør sine funn 

og på den måten lar leseren selv bedømme hvor holdbar generaliseringen er. Dette kan kalles 

en leserbasert generalisering. En forskerbasert generalisering forutsetter at forskeren selv 

argumenterer for generaliserbarheten i sine egne funn. (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 291). Å 

generalisere analytisk skjer altså på fenomennivå. Dersom noen ønsker å undersøke det 

samme fenomenet som jeg har gjort i min studie, kan de bygge videre på mine funn i sine 

egne undersøkelser (Yin, 2003). Når jeg gjennom mine intervjuer og teorien om skoleledelse 

ser grunn til å anta at det å etablere felles mål og forventninger på en skole har positiv 

innvirkning på elevenes læring, kan dette brukes som rettledning for kvalitetsarbeid på andre 

skoler. Dette, sier Kvale og Brinkmann (2015) er basert på en analyse av likheter og 

forskjeller i de to situasjonene. Skoleledelse er et komplekst fenomen, men ut fra de dataene 

jeg har samlet, ser jeg at en analytisk generalisering er både mulig og ønskelig. 

3.5.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett på hva slags forskningsdesign og –metode jeg har valgt for denne 

studien. En god vitenskapelig tilnærming er et viktig grunnlag arbeidet; forskningen skal være 

upartisk, den bør være transparent slik at andre får innblikk i den, den skal bære preg av 

saklighet og forskeren må gjennom hele studien problematisere både funn og teori. 

Forskningsdesignet jeg har valgt er kvalitativt design. Maxwells (2013) fem komponenter er 

viktige rettesnorer i arbeidet: Why is your study worth doing? What do you think is going on? 

What do you want to understand? What will you actually do? How might you be wrong? Som 

metode har jeg valgt det kvalitative forskningsintervjuet som er en krevende metode hvor 

metaforene gruvearbeider og reisende kan være beskrivende for arbeidet. Det handler om 

både å finne den informasjonen som allerede ligger der, og å konstruere ny kunnskap.  

Min datainnsamling startet med et pilotintervju, deretter foretok jeg tre andre intervjuer. 

Informantene ble valgt ut på grunnlag av skolebidragsindikatoren og resultater på nasjonale 

prøver, fordi jeg ønsket å intervjue skoleledere på skoler med gode elevresultater. 

Intervjuguiden jeg brukte inneholdt 15 spørsmål. Jeg brukte lydopptak under alle intervjuene.  

I arbeidet med analyse av intervjuene brukte jeg mange forskjellige metoder, både ved 

transkribering og koding/analyse. Jeg brukte flere forskjellige skjemaer og kodet både 

deduktivt og induktivt. På min leting etter skoleledernes lederstiler, kodet jeg deduktiv i 
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forhold til tre forskjellige lederstiler. For å sortere intervjuene etter strategier for 

kvalitetsutviklig, kodet jeg induktivt etter funn. 

Kvalitet i forskning handler om validitet og reliabilitet, eller sannhetsverdi, pålitelighet og 

troverdighet sagt med dagligdagse termer. Validitetsaspektet jeg med i alle fasene av 

intervjuundersøkelsene: Tematisering, planlegging, intervjuing, transkribering, analysering, 

validering og rapportering. Det er vanlig å snakke om flere typer validitet, for eksempel 

kommunikativ validitet, kompetansevaliditet og pragmatisk validitet.  

Reliabilitet handler om hvordan forskeren behandler datamaterialet, fra konstruksjonen av 

intervjuspørsmålene, gjennom hele prosessen til man ender opp med forskningsresultater. Det 

finnes flere metoder for å begrense feiltolkning underveis, for eksempel member checking 

hvor man spør informanten om man har notert og forstått svarene rett.  

Avslutningsvis så jeg på begrepet analytisk generalisering, altså om funn i datamaterialet har 

en verdi for andre og lignende situasjoner.  
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4  Presentasjon av data 

4.1 Hvilke lederstil har ledere som legger til 

rette for kvalitetsutvikling i skolen? 

I intervjuene hadde jeg ingen spørsmål hvor informantene skulle svare på tanker om egen 

lederstil. Allikevel var de fleste spørsmålene av en slik art at informantene ga meg 

informasjon om sin egen måte å være leder på. Et eksempel på dette er spørsmålet om 

hvordan ledelsen skaper motivasjon hos lærerne til å jobbe for å forbedre resultatene. I dette 

delkapittelet har jeg valgt å presentere de enkelte skolelederes svar ordnet i forhold til de tre 

lederstilene transformasjonsledelse, distribuert ledelse og Instructional leadership. 

4.1.1 Transformasjonsledelse 

Alle rektorene viser at de bruker elementer fra transformasjonsledelse, noen i større grad enn 

andre. Aktivt arbeid for et godt samarbeidsklima, anerkjennelse, relasjonsbygging og 

individuell oppfølging er sentrale områder for denne lederstilen. Når Guri og Kristin forteller 

hva de vektlegger som leder, kommer det tydelig fram elementer fra denne lederstilen. 

Selv om Guri har lang erfaring som skoleleder, har hun jobbet mye med egen lederstil på den 

skolen hun er nå. De første par årene som rektor der var vanskelige, og hun opplevde å møte 

mye motstand i personalet. Nå er det annerledes, noe hun tror kommer av at de har blitt kjent 

og at hun har vektlagt å være støttende til den enkelte lærer.  

«Jeg må ha en god relasjon til folk. Det er det viktigste», sier Guri og fortsetter: «Hvis jeg 

hadde vært sånn kjempekritisk, så hadde jeg jo drept dem. (..) Ja, jeg tar det positivt, for 

det er bra å være positiv – jeg tror det er viktig».  

Også når hun snakker om skolevandring, pedagogiske samtaler med lærerne og arbeid rundt 

kartleggingstester og nasjonale prøver, vektlegger Guri det å sørge for at læreren blir ivaretatt 

som menneske og pedagog.  

«Når det ikke går så bra, går jeg forsiktig fram. For det er ikke noe vits i å knuse folk, 

på en måte. (..) Så må vi snakke sammen på en litt ok måte. Og så er jeg kanskje litt 

mer på besøk, da. Og støtter dem opp litt på det fine de gjør». 
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Guri fokuserer altså alltid på det som er positivt, uansett hvor lite det er. Men hun gir også 

uttrykk for at hun går inn og snakker om det som ikke er bra nok, men «på en litt ok. måte». 

Skolen til Guri er en PALS-skole, noe hun selv sier kan være forklaringen på hennes alltid 

positive fokus. Hun forklarer selv PALS-modellen som en tiltaksmodell hvor felles 

grunnholdning med vekt på et støttende og inkluderende læringsmiljø er essensen. Felles 

forventninger og støtte til elevenes mestring både faglig og sosialt fremheves av Guri som en 

viktig grunntanke i PALS- modellen. Flere ganger i løpet av intervjuet avslutter Guri et 

utsagn med «det er nok litt sånn PALS».   

Skolen er svært fornøyde med kommunens felles kvalitetsutviklingsprosjekt, og understreker 

at medarbeiderne er positive og at de følger lojalt opp alt i dette prosjektet.   

På Lises skole har de satt av ½ uketime av fellestida til trening for de ansatte. Noen ganger 

går de turer (noen løper), andre ganger er de bare med ungene på SFO i slåball. Det eneste 

kriteriet for denne halvtimen er at det skal være fysisk aktivitet for alle. Slike felles aktiviteter 

skaper godt samarbeidsklima og denne skolen har holdt på med det i flere år.  

Astrid er en tydelig leder med klare krav til lærerne. Hun karakteriserer seg selv som «den 

strenge og fæle», mens hun omtaler assisterende rektor som «den snille». Hun sier videre at 

han ikke er en pedagogisk leder, men en leder som tar seg av alle de praktiske tingene, i 

tillegg til at han er en omsorgsperson. Astrid er bevisst på at hun stiller strenge krav til 

lærerne sine, men sier selv:  

«Jeg har dem jo MED, da, ikke sant – Jeg har dem jo MED. Det er jo ikke sånn at jeg 

sitter her og bestemmer alle ting, det sier jeg jo til dem også – for det hadde jo ikke 

funka! 

Kristin tilkjennegir en stor tillit til lærerne sine og det som foregår inne i klasserommene. Hun 

understreker flere ganger at det jo er i klasserommene det viktige skjer. Derfor har skolen 

valgt å ha en forholdsvis liten ledelse, rektor i 100 % og inspektør i 50 %. Resten brukes til 

direkte arbeid med elevene. Kristin er opptatt av at positiv endring skapes best når lærerne 

forteller hverandre om sin egen gode praksis. «De tror mer på hverandre, vet du», sier hun. 

Dette bruker skolen aktivt i fellestid hvor lærerne deler praksisfortellinger og drøfter 

eksemplene på god praksis.  

 Om egen lederrolle sier Kristin: 
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«Jeg prøver å være det jeg vil at de skal være, altså er jeg imøtekommende, at jeg er 

lyttende og at jeg prøver å vise hvilke verdier vi skal prøve å bygge på som skole».  

I tillegg framholder hun at det er viktig å være anerkjennende i forhold til hver og en av de 

ansatte: «Jeg trekker fram de gode eksemplene, jeg».  

Kristin understreker også betydningen av å skape engasjement og entusiasme å fokusere på 

det som er bra. Når personalet og ledelsen sammen ser på resultatene fra nasjonale prøver, er 

et av de viktige spørsmålene: Hva tenker dere er grunnen til at det har blitt sånn – hvorfor har 

vi fått det til? Når jeg spør om jeg tolker henne riktig når jeg sier at hun alltid starter med det 

som er bra, svarer hun at det stemmer, og legger til: «Jeg tror det er viktig at vi er litt fornøyd 

med det vi gjør og.» 

4.1.2 Distribuert ledelse 

Lises skole har en litt annen organisering enn de andre, en organisering som i større grad 

bærer preg av at ledelsen er distribuert. En lærer på småskolen og en på mellomtrinnet har 

teamlederansvar. Dette innebærer å forberede saker til team-møtene, lede møtene og være 

mellom-mann mellom lærerne på teamet og lederteamet som består av rektor, assisterende 

rektor og teamlederne. På flere av mine spørsmål svarte Lise «Det følger vi opp på team, da.»  

«For eksempel på lesinga sist, så skulle alle på mellomtrinnet gjøre noe ut fra 

nasjonale prøver som var felles bestemt i sin klasse med sine unger, og så kommer de 

tilbake til team og forteller hvordan det går og deler med hverandre. Vi i ledelsen er 

ikke med på team. Ikke sånn fast, i hvert fall.» 

Også kollegaveiledning har ledelsen gitt ansvaret for til lærere. Denne arbeidsformen er en del 

av kommunens felles prosjekt for skolene og skal foregå jevnlig. Målet med veiledningen er å 

bli bedre på grunnleggende ferdigheter, et mål rektor selv sier er litt i strid med kommunens 

pedagogiske rådgivere.  

«Ellers har vi jo to ansatte på skolen som har veiledningskompetanse, og de har fått 

på en måte hovedansvar for å drifte de kollegaveiledningsgruppene. Og det har ikke 

ass. rektor og jeg vært direkte deltakere i – den kollegaveiledningen.» 

Lise er selv tydelig på hva slags lederstil hun ønsker skolen skal være preget av:  
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«Det tenker jeg er … det er litt sånn distribuert ledelse, at de får et mandat, de går ut 

og så kommer de tilbake. Ikke og rapporterer, men vi sier at nå gjør vi det her, og så 

har vi fått det til.» 

Guri gir som regel ansvaret for å lede nettverk til noen av lærerne, fordi hun opplever at det 

fungerer best: 

Jeg synes det blir best når det er de to lærerne som leder det, da, fordi at da er det de 

som sier de tingene til sine medarbeidere.  

Hun begrunner valget av denne organiseringsformen med at hun selv og inspektør ikke 

underviser i det daglige. Derfor blir de ikke trodd når temaet er klasseromsnært, som hun selv 

sier. Også ledelse av team-møtene har de delegert, men rektor er alltid med på det ene teamet 

og inspektør på det andre. Guri sier selv at ledelsen fungerer som en slags team-sekretærer på 

disse møtene.  

Astrid har opprettet et «mestringsteam» på sin skole. Dette teamet består av tre 

spesialpedagoger, sosiallærer og rektor. Dette teamet har ansvar for å følge tett opp 

kontaktlærerne i deres arbeid med tilpasset opplæring i tillegg til at de også har ansvaret for 

spesialundervisningen på skolen. Dette teamet får også til tider ansvar for å utføre oppgaver 

uten at ledelsen er med. 

Og jeg kan også nå etter hvert gi dette ansvaret til mestringsteamet mitt og si at, vet 

du hva, kan ikke – nå tar dere dette på teamtid, så finner dere noen gode retningslinjer 

for hvordan vi skal møte elevene på de læringshullene som de har. 

Astrid uttrykker selv at hun i svært liten grad delegerer ledelsen på skolen. Hun ønsker å ha 

oversikt selv og være tett på lærerne.  

4.1.3 Instructional leadership 

Eksempler i forhold til teorien om Instructional leadership er lettest å finne hos Astrid. Hun 

framstår som en faglig sterk leder som stiller høye krav til medarbeiderne sine. Hun sier selv 

at hun er i klasserommene «hele tiden», er med på alle foreldremøter og leser alle 

halvårsvurderinger før de leveres til elever og foreldre. Astrids skole er liten, noe som gir 

rektor en reell mulighet til å ha god oversikt. Skolen har, som før nevnt, også et 
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Mestringsteam som består av rektor, sosiallærer og tre spesialpedagoger. Dette teamet brukes 

aktivt inn i forhold til klasser og lærere med behov for ekstra hjelp og støtte. 

«Når det kom inn en lærer her og livet er litt vanskelig her før jul, så sa jeg: Skal vi se 

hvordan vi kan allokere litt på mestringsteamet, så at du kanskje kan få en som du kan 

knytte litt god kontakt med. Er det ok for deg?»  

Gjennom hele intervjuet var Astrid tydelig på at hun er opptatt av faglig kompetanse: 

«Det jeg ser da, hva lærere ikke kan, er at de faktisk ikke vet hva er neste læringssteg 

for den enkelte ungen. Sånn at det her er det jo… vi kan sette inn masse tiltak, ok, hva 

vil du med dette tiltaket?»  

I tilbakemeldinger til medarbeiderne er hun også tydelig og viser at hun har elevenes læring i 

fokus.  

«Så sier jeg: Vet du hva, da jeg var inne hos deg, jeg lurer på – jeg så at det var 11 

elever som holdt på med noe annet enn å skrive de bokstavene du hadde foreslått – 

hva tenker du om det?» 

Astrid liker å få direktiver og utviklingsprosjekter fra stat og kommune. Hun liker også at 

innholdet i pedagogisk utvikling er bestemt.   

«Jeg har det noen ganger sånn at alle skal dele. Men jeg er mye dyktigere på å 

klargjøre intensjonen min.» 

Alle de andre rektorene er også opptatt av å ha fokus på både faglig kompetanse og 

læringsresultater. Systematisk arbeid rundt nasjonale prøver synes å være viktig for alle, og 

skolene har hver for seg jobbet mye med dette de siste årene. Lise forteller at de har fått til 

gode rutiner rundt dette arbeidet, noe de er godt fornøyd med. Det innebærer blant annet at de 

går gjennom både spørsmålene og svarene i plenum, og at Lise stiller tydelige krav til lærerne 

som konsekvens av dårlige elevresultater. 

«Og det… ett tema var blant annet måling. Det var dårlige greier. Så da er det måling 

i alle fag.» 
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Her kommer altså ledelsen med et helt konkret krav til alle lærerne; de skal jobbe med måling 

både i praktisk-estetiske fag og i basisfagene. Målet er klart – elevene skal få bedre 

læringsresultater i et emne de har vist for dårlige ferdigheter i.  

Guri forteller om «Den pedagogiske samtalen» som hun har med hver enkelt lærer, og sier: 

«Jeg er helt utslitt, jeg etter de pedagogiske samtalene (…) for jeg må være veldig på. 

Jeg må vite hva jeg vil ha svar på, liksom. Jeg må nok stille litt strengere krav, tror 

jeg, til at de må snakke med foreldrene litt oftere, kanskje. Også når resultatene er 

bra, da. Synes jeg. 

Tabell 4.1: Oppsummering av lederstiler og lederferdigheter 

 Transformasjonsledelse Instructional leadership Distribuert ledelse 

Kristin Best å lære av hverandre. 

Lærere tror mest på hverandre.  

Vektlegger felles elevsyn. 

Være lyttende og 

imøtekommende. 

Få lærerne til å fortelle hva de 

får til. 

Mest mulig ressurs i 

klasserommet. Det er der det 

skjer. 

Veiledning og modellering av 

ønsket atferd  

 

Lise Vektlegger trening felles i 

personalet for å ivareta miljøet  

Tilbakemeldinger bygget på 

prøveresultater 

Delegerer til personale som har 

spesialkompetanse 

Astrid Har tillit til lærerne  Usminkede tilbakemeldinger 

bygget på observasjon av  

lærernes praksis 

Prioriterer å holde seg faglig 

oppdatert hele tiden 

 

Guri Relasjon er viktigst. 

Positivt fokus – hvorfor er dette 

blitt så bra? 

Veiledning.  

Forsknings- og 

evidensinformert 

utviklingsarbeid 

 

. 
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4.2 Hvilke strategier bruker skoleledelsen for å 

sikre kvaliteten i skolen? 

Alle mine informanter er opptatt av å fortelle om skolens arbeid med forbedringsprosesser. 

Selv om alle er opptatt av og glade for gode elevresultater, er de også engasjerte i spørsmålet 

om hvordan de jobber for kontinuerlig kvalitetsutvikling på skolen. 

4.2.1 Sikre et trygt og godt læringsmiljø og et godt 

foreldresamarbeid 

I intervjuene henviste jeg til den enkelte skoles resultater på elevundersøkelser på spørsmål 

om mobbing og spurte hva skolen gjør for å sikre et trygt og velordnet miljø. Noen av skolene 

hadde lave mobbetall, mens andre fortalte at de i løpet av de siste årene har opplevd mobbing 

og krenkelser som har krevd dels radikale tiltak. En av skolene avdekket dette på 

elevundersøkelsen. Kristin sier:  

«Vi trodde ikke, har ikke forstått at det var så vanskelig som det var. Og det er jo det 

som er vanskelig med mobbe-problematikken – og det er at det er jo mange unger som 

strever med seg selv».   

Kristin fortsetter med å fortelle om at de for en stund siden fikk flere elever som byttet skole 

fordi de opplevde seg utestengt fra miljøet og mobbet på den andre skolen. Men, som Kristin 

sier, når problemene egentlig kommer innenfra hos elevene, er de umulige å flytte fra. Barns 

psykiske problemer er problematikk skolene ikke har eller skal ha kompetanse til å jobbe 

med, og Kristin sier at det å ha disse elevene i et klasserom når de har det så vanskelig, det er 

ikke lett. 

På Lises skole hadde de elever som utfordret både lærere, ledelse og elever med krenkende 

uttalelser, parallelt med at de fikk dårlige læringsresultater.  

«Etter resultatet av elevundersøkelsen kom, intervjuet ledelsen alle elevene, og det ble 

fattet ett enkeltvedtak som resultat av dette. Videre har jo resultatene kommet seg 

oppover igjen.» 

Skolen brukte mye tid på å jobbe i etterkant av disse funnene på elevundersøkelsen. Rektor og 

inspektør snakket altså med en og en av alle elevene på det aktuelle trinnet, for både å 
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avdekke problemet så godt som mulig, og for å komme fram til nødvendige og mulige tiltak. 

Og, som Lise selv sier, resultatene har blitt bedre etterpå. 

 Begge skolene jobber altså mye med elevmiljøet i etterkant, gjennom samtaler, bruk av 

Trivselsleder og Aktivitetsleder i friminuttene, samarbeid med helsesøster mm. Denne 

satsingen viser at skolelederne mener at et trygt og forutsigbart miljø er viktig, både for 

elevenes trivsel og læring. 

Særlig to av skolelederne trekker fram foreldrene som en viktig ressurs i skolens 

kvalitetsarbeid. Astrid sier at de ønsker å løfte foreldrene så de kan bli gode veiledere for eget 

barn. Hun forteller om et foreldremøte de hadde veiledning om «hvordan lese med barnet 

ditt». Da ga de mange gode tips til foreldrene, for at de skulle kunne hjelpe barna til å øke 

refleksjonene rundt innholdet i det de leser. Astrid mener at de har mange foreldre som 

virkelig ønsker å følge opp, og de foreldrene som ikke kommer på foreldremøtene, de ringer 

hun personlig til. Hun kommer også med mange eksempler på hvor viktig det er å ha god 

relasjon til foreldrene fordi skolen har mange elever med minoritetsbakgrunn.  

«Og det betyr at når hun ikke skjønner noen ting – da vi hadde om homoseksualitet på 

6. trinn for ungen hennes og hun kommer tilbake og sier at det snakker vi ikke om i 

min religion, så har vi et veldig godt fundament sammen fordi vi har spist samosa 

sammen». 

Guri forteller at de på høsten har en fellesdel på foreldremøtene hvor hun som leder på skolen 

forteller om «alt vi gjør». Ett år måtte de avlyse disse foreldremøtene fordi de manglet en 

branndør.  

«Og da var det sånn etterspørsel. Kommer Guri, eller, forteller hun noe om det? Men 

jeg hadde jo skrevet en avis til dem, da. Hvor jeg fortalte litt om sånne forskjellige ting 

som vi har jobbet med. Ikke sant». 

Guri hevder at hun tydelig kan se at foreldrene er engasjerte i skolen og ønsker å vite hva de 

jobber med og vektlegger. Det at et slikt foreldremøte ble etterlyst av så mange, er for henne 

en tydelig indikasjon på det.  
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En annen viktig del av foreldresamarbeidet, er tilbakemeldinger. Guri ønsker at lærerne skal 

bli flinkere til å ta kontakt med foreldrene – også når det er gode nyheter om elevens 

utvikling.  

4.2.2 Etablere mål og forventninger 

Flere av spørsmålene i intervjuene mine handlet om hvordan skolene jobber fram skolens mål 

og satsingsområder. To av skolene ligger i kommuner med felles utviklingsprosjekter med 

klare, felles mål. I de siste årene har vi sett at mange kommuner setter i gang store 

kvalitetsutviklingsprosjekter for skolene, hvor målet er å bli bedre. Som Guri sier det:  

«Vi har jo mål om å bli gode – det har jo alle. Men nå driver vi jo med prosjektet og 

det er så bra!»  

Hovedmålet for prosjektet i denne kommunen er svært ambisiøst, de skal bli best i landet. 

Dette målet var nok litt vanskelig å motivere medarbeiderne for å jobbe med i starten. Men 

etter hvert som de har blitt aktive i det konkrete arbeidet i prosjektet, har nettopp det å ha 

ambisiøse mål vært positivt.  

Kristin er bekymret for at målene og tiltakene i planene har blitt alt for omfattende. Hennes 

bekymring handler ikke om at målene er for ambisiøse, men at de er for mange. 

Utgangspunktet for disse planene var en felles mal fra skolesjefen. Kristin lagde så noen 

rammer ut fra denne malen og understreker at lærerne har vært med på å utforme dem: 

«De har jo vært med på å utforme kvalitetsutviklingsplanen. Og så har de vært med i 

de rundene med å utforme målene og tiltakene.»  

Kristin er altså bekymret for disse planene, men tenker at de bare må ta en ting av gangen. 

«Jeg tenker at vi har vært bedre på det før», sier hun, og forteller at det var fokus på litt 

mindre av gangen før. Hun ser at ulempen med felles føringer, er at det blir mange mål. Hun 

er opptatt av at målene må føles overkommelige, slik at de får til å lykkes.  

På Astrids skole har de felles mål med resten av kommunen. Personalet har derfor ikke vært 

med på å etablere målene. Men som hun sier,  

«En nøkkel til suksess da, det er å ha et godt, felles elevsyn. Å møte alle elevene 

ordentlig og med respekt.» 
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Astrid forteller videre at for at de skulle få et slikt felles elevsyn på skolen, som også i særlig 

grad omfatter de elevene som «henger i taklampa og spytter og slår og sparker», tok hun med 

alle ansatte på seminar i Gøteborg for å høre på Ross Green. Han snakket om eksplosive barn 

og samarbeid.  

Felles verdisyn og elevsyn trekkes fram som viktig også av flere av informantene.  

«Vi har et ganske felles verdisyn», sier Kristin, «som går på å se det enkelte barnet og 

prøve å bidra med det beste der de er.»  

Kristin sier videre at hun tror dette felles elevsynet gjennomsyrer skolen og at lærerne er gode 

på å hjelpe, bidra og støtte det enkelte barnet.  

 Lise sier at mye av målene har blitt fasilitert gjennom det kommunale prosjektet, og at de i 

tillegg har jobbet lokalt på skolen med å lage gode felles forventninger til arbeidet rundt 

nasjonale prøver. Hun understreker at de ikke er i mål med den praktiske gjennomføringen 

rundt dette, men at de er fornøyd med å ha laget gode rammer rundt dette viktige arbeidet. 

4.2.3 Forsikre seg om kvaliteten på undervisningen 

I intervjuene kom det fram at alle skolelederne jobber mye med kvaliteten på undervisningen 

på forskjellige måter.  

Læreplanarbeid er et viktig arbeidsområde for Lise på hennes skole. Hun forteller at de ikke 

var så fornøyd med at lærerne skulle lage nye årsplaner hvert år. Derfor har de gjennomgått 

alle årsplanene med mål om å lage gode fagplaner ut fra kompetansemålene. Disse fagplanene 

tenker de å bruke hvert år.   

Klasseromsobservasjon brukes av alle informantene for både å forsikre seg om kvaliteten på 

undervisningen, og som grunnlag for veiledning av lærerne. Astrid sier selv: «Jeg er jo i 

klasserommene hele tiden». Hun har forsøkt flere måter å følge opp observasjonene på, blant 

annet direkte spørsmål knyttet til observasjonene:  

«Hva skjer? Hvor er vi? Og så spør jeg gode spørsmål: Det tiltaket – hvilke 

læringshull tenker du at det skal tette for eleven?»  
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Guri sier at hun har begynt å skolevandre litt oftere enn før, for da er lærerne vant til at hun 

bare kommer. Før meldte hun fra til lærerne hva hun ville se etter på skolevandringen, men 

«da synes jeg at de ble så veldig flinke, sånn at jeg så ikke hverdagen på en måte», sier hun. 

Derfor fant hun ut at kortere og hyppigere observasjoner uten noe spesielt tema, fungerer 

bedre.   

Både Lise og Kristin sier at de bruker mindre tid ute i klasserommene enn de egentlig skulle 

ønske. Men Kristin framholder at hun bruker mye tid til samtaler med lærerne, særlig knyttet 

til kartleggingsprøvene på 1. – 3. trinn. På mitt spørsmål om hvordan hun vet at 

undervisningen er god nok, svarer hun  

«Man kan ikke forsikre seg om kvaliteten på undervisningen. Men jeg tenker at vi er 

såpass gjennomsiktige at vi veit sånn noenlunde hva som foregår.»   

Flere av skolene bruker mye tid på arbeid i forkant og etterkant av kartleggingsprøver og 

nasjonale prøver.  

Guri bruker nasjonale prøver aktivt for å se om den undervisningspraksisen de har er god. Når 

resultatene er gode, går de inn og spør hvorfor:  

 «Du, vi ser at dere har fått så bra resultater, vi – hva har dere gjort for noe?»  

Dette jobber de med, sier Guri, for å kunne videreføre god praksis i hele personalet. Og når 

resultatene er for dårlige, jobber de med å finne ut hva som har skjedd for å endre praksisen:  

«Men jeg sier jo også det negative. Vi har hatt lærere hvor vi har sagt: Vet du hva – 

den engelsken – du verden, jeg lurer på hva som har skjedd her, jeg.» 

Slike samtaler etter de forskjellige prøvene har de også på Astrids skole.   

«Alle lærerne har analysesamtaler med meg i etterkant av kartlegginger og nasjonale 

prøver.»  

Hun forteller i tillegg at de i disse samtalene tar for seg en og en elev og hva eleven har fått til 

og ikke fått til. «Hvorfor har ikke Ole de to poengene som mangler for å komme på nivå 2», 

kan hun spørre læreren. På denne skolen bruker de også alt som finnes av analyse- og 

veiledningsmaterialet i PAS både på trinn og på team. 



46 

 

På Guris skole bruker de Marte Meo-metodikken med filming av lærerne til bruk i refleksjon 

rundt egen praksis etterpå – de diskuterer undervisningspraksisen til den enkelte lærer. Guri 

gjennomfører også «Den pedagogiske samtalen» med hver enkelt lærer en gang i året - i 

tillegg til medarbeidersamtale. Her er det fokus på lærerens undervisning og elevenes læring. 

«Vi har jo den pedagogiske samtalen. Jeg er helt utslitt, jeg etter de samtalene (…) for 

jeg må liksom være veldig på – jeg må vite hva jeg vil ha svar på, liksom.» 

4.2.4 Lede lærernes læring 

Jeg spurte om hvordan ledelsen leder og involverer seg i lærernes læring. Skolelederne svarte 

med å fortelle om mange forskjellige måter å lede lærernes læring på. Ved alle skolene finnes 

flere forskjellige arenaer for pedagogisk utvikling. De har alltid eller i perioder det som kalles 

pedagogisk utviklingstid. Dette er en fast tid hver uke hvor pedagogisk personale sitter 

sammen for å jobbe med skolens innhold og kvalitet. I tillegg har noen team- eller trinnmøter, 

kollegaveiledning og pedagogiske samtaler. 

 Lise forteller om avtale med Utdanningsforbundet om mer tilstedeværelsestid for lærerne.  

«Det kom egentlig i stand fordi det var et ønske om kollektiv utvikling på skolen», 

sier Lise og legger til at ledelsen selvfølgelig også ønsket denne økte tilstedeværelsestiden 

velkommen. Skolen har et ønske om å endre praksis og ledelsen er opptatt av at slik utvikling 

må skje i fellesskap. Lise bruker både kollegaveiledning og plenumsaktiviteter aktivt i 

utviklingsarbeidet.  

«Jeg tror at vi har på en måte staket ut kursen og avtalt litt ting sammen i forhold til 

nasjonale prøver. At vi liksom ønsker å forbedre oss sammen. (…) Og da er det 

egentlig å se på nasjonale prøver felles i hele personalet. Og se på hva er det vi får til 

og hva er det vi ikke får til».  

Guri jobber i en kommune hvor lærende nettverk er innført som kvalitetsutviklingsarena for 

alle skolene, både på tvers og internt på hver skole. Der er fire representanter fra hver skole 

som jobber i nettverk sammen først, deretter jobber de internt på hver skole med det samme 

temaet. Rektor og inspektør er alltid med i disse nettverkene. 
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«Altså det vi har tatt sånn i sånn nettverksbygging, er så bra! Det er det mest 

fenomenale jeg har vært med på i endring av pedagogikk. Jeg har aldri vært med på 

noe som sitter så godt. Det sier de her også.».  

Innimellom har Guri invitert det hun kaller «guruer» til å forelese for personalet i pedagogisk 

utviklingstid, nå sist Thomas Nordahl. Personalet har i ettertid sagt at det er fint med slike 

besøk, men de opplever nettverkene som mye nyttigere. Guri er enig med personalet sitt i 

denne vurderingen og sier at den refleksjonen lærerne deltar i når de har nettverk, gjør at 

læringen blir kollektiv. Kollektiv læring virker, sier Guri – og legger til at hun tror man blir 

bevisst etter refleksjon.  

Astrid opplevde at lærerne var lite engasjerte i fellestida. Hun sa da følgende til dem: 

«Jeg har følgende forslag. Em… at dere synes ikke det er så fryktelig festlig å høre på 

meg hver onsdag, eh… og noen ganger kommer jeg inn her og har tent fyr på meg 

selv, jeg slår hjul, ikke sant, jeg har med meg frukt og grønt og tenker at dette skal bli 

bra, og dere synes likevel at det er drit kjedelig. Vi må gjøre noe annerledes».  

Deretter ble lærerne bedt om å ta ansvar for å foreslå temaer til fellestida. I tillegg valgte de å 

jobbe med konkrete metodiske opplegg hele skolen skulle gjennomføre – skrivekurs. Astrid er 

opptatt av å øke kunnskapen til den enkelte lærer. Derfor valgte hun å ha en grundig innføring 

i temaet skriving for lærerne først, før de kunne starte det metodiske opplegget for elevene. 

Hos Kristin er god praksis utgangspunktet for utviklingstemaene, fordi hun mener at lærerne 

lærer best av hverandre. 

 «Det er ikke veldig teoretisk alltid, men jeg er nysgjerrig på hvorfor fungerer det nå? 

Hva tenker dere er grunnen til at det har blitt sånn? Hva har dere hatt fokus på?»  

Kristin er opptatt av hvordan hun organiserer arbeidet for å få best læring for alle. Hun sier at 

man ikke kan forvente at lærerne forbereder seg til PU-tid. De må få tid der og da til å lese det 

stoffet de skal jobbe videre med. Deretter kan de sette seg to og to eller tre og tre for å 

diskutere det de har lest. 

På Kristins skole er det også fokus på praksis og praksisfortellinger.  
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«Hvert trinn skal vise og fortelle noe som de har gjort som de er fornøyd med». Hun 

fortsetter: «Jeg trekker fram de gode eksemplene, jeg. Eller at de andre forteller om 

sin egen gode praksis. Helst det siste, da. De tror mer på hverandre, vet du».  

 

Tabell 4.2: Oppsummering av strategier for å sikre kvaliteten i skolen 

 Sikre et trygt og godt 

læringsmiljø og et 

godt 

foreldresamarbeid 

Etablere mål og 

forventninger 

Forsikre seg om 

kvaliteten på under-

visningen 

Lede lærernes læring 

Kristin Mange elever som 

strever med seg selv 

For stor og omfattende 

virksomhets-plan 

Felles verdisyn – det 

enkelte barnet skal 

utvikle seg i forhold til 

seg selv 

Gjennomsiktig skole. 

Skolevandring 

Praksisfortellinger – 

alle skal både vise og 

fortelle om godt arbeid 

Lise Samtaler med elever 

etter elevundersøkelse 

Aktivitetsledere i 

friminuttene 

Kommunalt prosjekt.  

Samarbeid innad om 

forbedringsområder 

Skolevandring 

 

Felles gjennomgang 

av spørsmålene i 

nasjonale prøver 

Grundig felles analyse 

av nasjonale prøver 

Astrid Bruk av 

mestringsteam 

Tar personlig kontakt 

med alle som ikke 

kommer på 

foreldremøtene 

Kommunale direktiver 

Alle må møte elevene 

med respekt 

Rektor er i 

klasserommet hele 

tiden 

Må øke lærernes 

kunnskap 

Guri  Vedtak og oppfølging 

ved behov 

PALS 

God informasjon til 

alle foreldre på 

stormøter 

Kommunalt prosjekt 

Felles standarder 

Skolevandring. 

Pedagogisk samtale 

Lærende nettverk  og 

gode PU-tider 
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5 Drøfting 

5.1 Hvilke lederstil har skoleledere som legger 

til rette for kvalitetsutvikling? 

I kapittel 2.1 presenterte jeg teori om tre forskjellige lederstiler som er ofte representert i 

skoleledelse: Transformasjonsledelse, distribuert ledelse og Instructional leadership. I kapittel 

4.1 presenterte jeg så data fra intervjuene med mine fire informanter med deres utsagn om 

egen lederpraksis som harmonerte med de forskjellige lederstilene. I dette del-kapittelet vil 

jeg drøfte disse funnene i lys av teoriene i kapittel 2.1 for å belyse mitt første 

forskningsspørsmål: Hvilke lederstiler har skoleledere som legger til rette for 

kvalitetsutvikling? 

Mine fire informanter framsto som forskjellige hva gjelder lederstil. Noen var svært støttende, 

andre stilte svært strenge krav på en direkte måte. Noen ga mye ansvar og myndighet til 

andre, mens andre hadde full kontroll ned til minste detalj selv. Hvordan kan de være så 

forskjellige ledertyper og allikevel nå kvalitetsmålene ved sin skole? Alle hadde noen sterke 

og tydelige lederstiler, men de brukte også elementer fra de andre stilene. 

5.1.1 Transformasjonsledelse  

Alle mine fire informanter framsto som engasjerte skoleledere som hadde en klar bevissthet 

om hva som var viktig for å utvikle skolens kvalitet. Nettopp det å kunne engasjere, motivere, 

begeistre og inspirere, er viktige egenskaper for en transformasjonsleder (Robinson et al., 

2008).  

Alle de fire skolelederne som ble intervjuet i studien hadde altså noen trekk fra 

Tranformasjonsledelse. To av dem brukte svært mange og gjennomgående elementer fra 

denne lederstilen. God relasjon til alle, motivasjon av medarbeiderne, kommunikasjon og 

omtanke for den enkelte er sterkt representert hos disse to. Den ene av disse lederne sier at 

hun alltid tar utgangspunkt i det som er positivt og gir uttrykk for at hun må passe på å ikke 

knuse medarbeiderne sine hvis hun kommer med kritikk. Hun forteller også i intervjuet at det 

tok tid for henne å opparbeide tillit hos de ansatte da hun begynte som leder på denne skolen. 

Nettopp det å sørge for å ha gjensidig tillit, lojalitet og respekt er noe Lysø, Stensaker, 
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Aamodt og Mjøen (2011) sier er svært viktig for å oppnå gode resultater. I starten syntes 

denne skolelederen det var vanskelig å få til gode samarbeidsforhold, og var egentlig litt 

overrasket over det. Etter hvert forsto hun at selv om hun hadde vært skoleleder i mange år, 

var det ingen selvfølge å kunne jobbe på samme måte på den nye skolen som hun hadde gjort 

før. De ansatte på denne skolen hadde rett og slett behov for tettere bånd enn hun hadde 

opplevd før. Bass og Reggio (2006) understreker viktigheten av å ta hensyn til de ansattes 

behov. Dette harmonerer også godt med Wadels (1997) påstand om at et relasjonelt 

perspektiv på ledelse i pedagogiske organisasjoner er en forutsetning for å lykkes (Wadel, 

1997, s. 42).  Denne informanten har en grunnholdning om at det å fokusere på og skape 

begeistring for det som er bra, vil ha overføringsverdi til det som må endres. Dette stemmer 

godt med forskning som sier at transformasjonsledere er karismatiske ledere som har 

framtredende evner til å motivere og begeistre, slik at de ledede får til mer enn de opprinnelig 

trodde var mulig (Robinson et al., 2008).  Denne skolelederen er også svært entusiastisk til 

felles mål og visjon for kommunen, altså det samme som Robinson et al. (2008) benevner 

som viktige elementer for transformasjonsledelse.  

Den andre skolelederen sier at hun ønsker å være en god modell for lærerne, hun vil være og 

gjøre det hun ønsker at lærerne skal være og gjøre. Hun har også stor tillit til lærerne og det 

arbeidet de gjør for og med elevene. Dons (2009) siterer Leithwood som sier at god, 

transformativ skoleledelse indirekte vil øke elevenes læring, gjennom skoleleders modellering 

av gode pedagogiske metoder (Dons, 2009). Det å skape begeistring er også viktig for denne 

informanten, i det hun sier at det er viktig at de sammen kan være litt fornøyd med det de 

gjør. Når de jobber med resultatene fra nasjonale prøver, er det viktig for henne som leder å 

jobbe grundig med hvorfor de har fått et godt resultat. Hun tror det vil skape engasjement for 

å jobbe videre sammen, både med det som er bra og det som må jobbes videre med på en 

annen måte.  

Dysthe (1997) understreker betydningen av lederens grunnholdning til sine medarbeidere. 

Videre framholder hun at det er fellesskapet som skaper kunnskapen gjennom interaksjon. 

Begge de skolelederne med flest trekk fra Transformasjonsledelse, viser en tillitsfull 

grunnholdning til sine medarbeidere. De vektlegger også samhandling og bygging av tette, 

gode relasjoner i sin ledelse.  

Også de to siste informantene ga i intervjuet eksempler fra transformasjonsledelse. Dette til 

tross for at en av dem sier rett ut at assisterende rektor er ledelsens omsorgsperson, mens hun 
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selv er «den strenge og fæle». Hun forteller allikevel om relasjonsbyggende elementer og at 

hun viser omsorg når medarbeiderne trenger det. Den sist informanten fortalte blant annet om 

felles trening i arbeidstida for alle, 30 minutter hver uke. Dette er ledelsen også med på hver 

gang, fordi denne typen aktivitet gjør noe positivt for arbeidsmiljøet.  

5.1.2 Distribuert ledelse 

Kun en av skolelederne i denne studien viste tydelig at hun hadde og ønsket å ha, en 

distribuert ledelsespraksis. Spillane (2005) sier at en skole kan ha mange aktører som utøver 

ledelse i forskjellige oppgaver og situasjoner. Dette viser seg å stemme med denne 

informantens skole, hvor mye ansvar er delegert til lærere. Teamledere har ansvar for å lede 

team-arbeidet hvor de både drøfter elevsaker og deler erfaringer fra konkrete oppgaver de har 

prøvd ut i klasserommene. Kollegaveiledning er det to av de ansatte som har ansvaret for, 

fordi de har formell veiledningskompetanse, som rektor sier. Denne organiseringen kan 

karakteriseres som det Gronn (2002) kaller Institusjonalisering, altså komiteer og team som er 

formaliserte strukturelle samarbeidsorganer.  

Rektor, ass. rektor og teamlederne utgjør på denne skolen Pedagogisk Utviklings Team 

(PUT). PUT har bestemt at skolen skal jobbe med fagplaner som kan brukes i mange år, samt 

et rammeverk for arbeid rundt nasjonale prøver. Dette arbeidet er alle lærerne involvert i, 

både i faggrupper og på team. Rektor sier at de bestemmer i PUT hva som skal gjøres på team 

og trinn, og så «går de ut og gjør det».  

Robinson (2014) hevder at det er en dyd av nødvendighet at ledelse i skoler er distribuert, 

fordi det er for mye arbeid som skal gjøres og fordi dette arbeidet krever et for bredt 

kompetanseområde til at det er mulig for en leder å utføre dette alene (s. 25). Alle de tre andre 

skolene har en ledelse bestående av rektor og enten assisterende rektor eller inspektør. De har 

fordelt ansvaret litt forskjellig seg i mellom. På disse skolene virket det ikke som om noen 

utenom skoleledelsen hadde direkte lederoppdrag, selv om skolene gjennomgående hadde 

mindre lederressurs enn den som engasjerte mange lærere i leder-arbeidet. Det er også litt 

forskjellig hvordan de fordeler lederoppgavene innad i ledelsen. To skoler har fordelt slik at 

inspektør og rektor har ansvar for hver sin del av skolens elever og ansatte, altså enten 

småskolen eller mellomtrinnet. På den siste skolen har assisterende rektor ansvar for 

vikarsetting, statistikker og som rektor sier «alt som handler om å få skolen til å gå rundt». 

Rektor har selv alt det pedagogiske ansvaret. I noen saker gis denne skolens mestringsteam et 
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ansvar for å jobbe med saker videre på team, men da med klare føringer fra rektor på hva 

dette skal handle om.  

5.1.3 Instructional leadership 

Robinson (2014) sier at grunnstammen i Instructional leadership er en ledelse som er 

involvert både i planlegging, koordinering og evaluering av undervisningspraksis. Alle mine 

informanter viste i intervjuet at de hadde elementer fra Instructional leadership i sin måte å 

være leder på. En av fellestrekkene hos alle, var at de hadde sterkt faglig fokus med elevenes 

læringsutbytte som mål.  

En av informantene ga uttrykk for å være en spesielt tydelig Instructional leadership- leder. 

Hun stiller direkte krav til sine lærere rett inn i klasseromspraksisen og følger opp med 

samtaler. Hallingers (2005) beskrivelse av disse ledere passer godt på henne.  Han beskriver 

slike ledere som ledere tett på praksis, med klare læringsmål og høye forventninger til 

elevenes innsats. Min informant forteller selv at hun er i klasserommet hele tiden. Robinson 

(2014) understreker at skoleledernes lederatferd har stor betydning for elevenes læring og 

trivsel og Hallinger (2005) sier at Instructional leadership-ledere bygger en kultur på skolen 

sin hvor det er både vanlig og legitimt at ledelsen legger press på lærerne for at de 

kontinuerlig skal jobbe for økt læring for elevene (Emstad & Postholm, 2013). Min informant 

forteller eksempler fra tydelige tilbakemeldinger til lærerne, hvor hun for eksempel spør 

direkte om «hvilke læringshull mener du å tette med disse oppgavene?»  

Denne informanten stiller høye faglige krav til lærerne på skolen på en tidvis svært direkte 

måte. Hun uttrykker frustrasjon over at lærere kan for lite teori om læring, og sier at tiltak er 

nytteløse så lenge lærerne ikke vet hva de vil med dem. Hun har lite felles utviklingsarbeid, 

men satser på styrte læringsprosesser for alle. Det er hun selv som styrer disse prosessene. 

Hun har også vektlagt kompetanseheving i personale ved bruk av eksterne foredragsholdere. 

Dette har de kombinert med studietur, og foredragsholderen var valgt ut fra rektors opplevelse 

av at skolen trengte et fundament for å etablere et felles elevsyn.  

Både foreldresamarbeidet og det pedagogiske utviklingsarbeidet styres i stor grad av rektor på 

denne skolen. Hun er på alle foreldremøter, ressursmøter og FAU-møter og hun forteller at 

hun er i klasserommene hele tiden. Teori om Instructional leadership sier at disse lederne er 

sterke, direkte ledere som både fungerer som kontrollører, koordinatorer, rådgivere og 
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utviklere av god undervisning. På samme måte som denne skolelederens ledelse, preges 

Instructional leadership av et sterkt fokus på kvaliteten på undervisning og læring med høye 

forventninger til både lærere og elever (Emstad & Postholm, 2013, s. 185).  

En annen av informantene sier at de har organisert skolen slik at ressurser til bruk i 

klasserommet er høyt prioritert. På denne skolen har de valgt å ha en forholdsvis liten ledelse, 

for å kunne prioritere stillinger til bruk direkte i undervisning; altså i kjernevirksomheten. 

Dette er i tråd med Hallingers (2005) tre dimensjoner for Instructional leadership, hvor det å 

skape en skole med positivt læringsklima er sentralt (Emstad & Postholm, 2013).  

Også de andre informantene har elementer fra Instructiaonl leadership i sin lederstil. Dette 

kommer mest til syne i vektleggingen av faglig fokus, pedagogiske samtaler og vekt på 

utviklingsarbeid med direkte innvirkning på undervisningsarbeidet. Den ene informanten 

forteller at hun har pedagogiske samtaler med alle lærerne med fokus på utvikling av 

undervisningspraksisen til den enkelte lærer. Dette er samtaler som hun opplever som både 

viktige, nyttige og slitsomme, fordi de krever god forberedelse og full, faglig konsentrasjon.  

5.1.4 Oppsummering  

Funn i studien viste at de fire informantene framsto som svært forskjellige hva gjelder 

lederstil. Allikevel hadde de flere fellestrekk: 

Alle hadde trekk fra Transformasjonsledelse. Robinson et al. (2008) beskriver 

transformasjonsledere med evne til å engasjere, motivere, begeistre og inspirere. Denne 

karakteristikken passer på alle informantene i studien.  

Studien viser også at Hallingers (2005) beskrivelser av Instructional leadership-ledere i stor 

grad passer på alle informantene, ved at samtlige har et tydelig pedagogisk fokus med vekt på 

elevenes læring.  

Lederperspektivet distribuert ledelse var i liten grad representert hos informantene i studien. 

Spillane (2005) sier at det på en skole kan være mange som utøver ledelse. Kun en av 

rektorene i denne studien hadde tydelige elementer av denne ledelsesdimensjonen.   
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5.2 Hvilke strategier bruker skoleledere for å 

sikre kvaliteten i skolen? 

I kapittel 2.2 redegjorde jeg for teorier om fire forskjellige strategier som alle ansees som 

viktige for arbeid med skolens kvalitet: Sikre et trygt og godt miljø og et godt 

foreldresamarbeid, etablere felles mål og forventninger, forsikre seg om kvaliteten på 

undervisningen og lede lærernes læring. Robinson, Senge og Bryk & Schneider er sentrale 

forskere på dette feltet. I kapittel 4.2 beskrev jeg så de funnene jeg gjorde hos informantene 

mine om bruken av disse strategiene. I dette kapittelet vil jeg drøfte disse funnene i lys av den 

teorien jeg har presentert, for å belyse mitt andre forskningsspørsmål: Hvilke strategier bruker 

skoleledere for å sikre kvaliteten i skolen? 

5.2.1 Sikre et trygt og godt miljø og et godt foreldresamarbeid 

I studien fant jeg at alle rektorene har fokus på skolemiljøet. Tidligere forskning viser at det er 

lite sannsynlig at skolen vil lykkes med kvalitetsutvikling og elevresultater dersom elever og 

personale føler seg utrygge (Robinson, 2014, s. 119).  

To av skolelederne hadde opplevd å måtte sette inn ekstra innsats for å gjenopprette et trygt 

og godt miljø for elevene. Den ene av disse skolelederne fortalte om en elevgruppe som i en 

periode hadde kommet med krenkende uttalelser både til personalet og elevene parallelt med 

at skolen fikk dårlige elevresultater. Da resultatene på elevundersøkelsen kom, satte ledelsen i 

gang en omfattende runde med det hun kaller intervjuer med alle elevene. Dette gjorde de for 

å forsøke å avdekke problemene så godt som mulig. Etter disse intervjuene har resultatene 

bedret seg, sier rektoren. Robinson understreker viktigheten av et trygt og godt skolemiljø og 

sier at i et slikt miljø vil elevene være engasjerte både faglig, følelsesmessig og gjennom 

relevante handlinger (Robinson, 2014, s. 121). Det kan gi en forklaring på at resultatene ble 

bedre på denne skolen da miljøet ble opplevd som tryggere og bedre av elevene. 

Den andre informantens fortelling om elevene som kom flyttende fra en annen skole på grunn 

av mistrivsel og mobbing, handler etter hennes utsagn om elevenes psykiske helse. Disse 

elevene preget klassen og skolen mens de gikk der, og resultatene på elevundersøkelsen på 

dårlige. Selv om skolen jobbet mye for å inkludere de nyankomne elevene i klasse- og 

skolemiljøet, var dette ikke nok. Jacobsen og Thorsvik (2014) sier at den enkelte elevs 

opplevelse av å være del av et fellesskap kan virke motiverende for læring.  Denne 
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tilhørigheten er altså ikke nok, mener rektor på denne skolen, så lenge det handler om 

psykiske problemer. På tross av dette ble elevresultatene allikevel gode på nasjonale prøver, 

noe som dels kan forklares med at prøvene ikke omfattet trinnet der disse elevene gikk, og 

dels som informanten sier at de voksne på skolen er svært opptatt av «å se hver enkelt elev». 

Skolelederen sier at hun oppfører seg mot de ansatte slik hun vil at de skal være mot elevene – 

altså modellering. Bryk og Schneider (2002) skriver at skolelederes tillitsbygging skjer ved 

modellering og at de forventer at lærerne viser både respekt og omsorg. Det er mulig å tenke 

seg at det er den tilliten og omsorgen denne skolelederen mener lærerne også skal vise, i det 

hun beskriver som «å se hver enkelt elev».  

De empiriske funnene viser først og fremst én skoleleder som var svært opptatt av det 

Robinson (2014) karakteriserer som å bygge broer mellom hjemmeverdenen og 

skoleverdenen. Disse broene bygges av skoleledere og lærere ved at de viser respekt for 

ressursene i nærmiljøet og bruker det i undervisningen, eller ved at man inviterer til og støtter 

foreldreengasjement på skolen (Robinson, 2014, s. 126). Rektors fortellinger om skolens 

internasjonale dag er et eksempel på begge disse broene. Robinson (2014) skriver at ledere av 

skoler med elever fra kulturelt heterogene miljøer må være ekstra aktive med relasjons- og 

tillitsbygging med foreldrene (Robinson, 2014, s. 130). Dette arbeidet ser det ut til at min 

informant lykkes med. På den ene siden tar foreldrene kontakt med henne når de reagerer på 

noe skolen gjør, eller de ikke forstår. Og på den andre siden tar hun kontakt med den enkelte 

forelder dersom de ikke møter på foreldremøtene. Det vil si at hun regner med dem og 

forteller dem at de er viktige. Robinson (2014) understreker at de fleste foreldre ønsker å være 

involvert i barnas skolegang, men de vet ikke hvordan de skal få det til. Skoler med sterke 

bånd til foreldrene synes å ha både bedre elevframmøte og større grad av tillit mellom skole 

og hjem (Bryk & Schneider, 2002). Dette kan forklare noe om hvorfor min informants skole 

har så gode elevresultater, selv om de fleste elevene kommer fra minoritetsspråklige hjem 

med store språklige utfordringer.  

En av de andre skolelederne forteller om felles foreldremøter med ren informasjon til 

foreldrene, noe hun både mener gir et godt grunnlag for foreldresamarbeid og som hun har 

opplevd at foreldrene etterspør når de en gang ikke fikk det til. Dette kan også forklares med 

Robinsons (2014) forskningsfunn om at foreldre ønsker å kunne være involvert i barnas 

skolegang. For å kunne involveres, må man være informert om hva som skjer. 
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5.2.2 Etablere  felles mål og forventninger 

Alle mine informanter forteller at skolene deres helt eller delvis har mål som er felles for alle 

skolene i kommunen. Robinson (2014) sier at prinsippene om hvordan man skal oppnå 

målengasjement gjelder uansett om målene kommer ovenfra eller de settes av skolens 

personale. Når målene er satt eksternt er måten man arbeider med dem på ekstra viktig. To av 

informantene deltar i kommunale prosjekter hvor alle målene er felles for hele kommunen og 

gir uttrykk for at de er veldig fornøyde med å delta i dette kommunale prosjektet.  

Den ene skolen i undersøkelsen har kommunale mål som er så ambisiøse som at skolene skal 

bli «best i landet». Informanten forteller at disse målene var vanskelige å jobbe mot i starten, 

fordi de ansatte opplevde at de var urealistiske. Men etter at de hadde «målt seg selv» på 

forskjellige områder og diskutert hva som var neste delmål for dem, gikk det bedre. Robinson 

(2014) sier at det er mulig å nå svært ambisiøse mål dersom man er åpen om det 

utgangspunktet man har og blir enige om målene. Dette viste seg å være riktig for denne 

skolen, de måtte finne sitt eget utgangspunkt på forskjellige områder før de kunne jobbe 

helhjertet mot målene. Robinson (2014) sier at mål som er satt eksternt for skolen kan være 

utfordrende for skoleleder å legge fram. Da er det viktig å vise at disse målene «gir muligheter 

for å oppnå noe skolen allerede verdsetter» (Robinson, 2014, s. 55). Skolelederen forteller om 

arbeidsmetoder som skapte entusiasme og opplevelse av å komme nærmere målene. Robinson 

(2014) bekrefter betydningen av slike gode arbeidsmetoder for å nå ambisiøse mål. Hun sier 

at innsats ikke er nok for å nå målene i komplekse oppgaver. Lærere trenger både mye hjelp 

og effektive arbeidsmetoder for å nå målene (Robinson, 2014, s. 56).  

Den andre skolen som har felles kommunalt prosjekt, har også mål som har blitt bestemt 

gjennom prosjekt som er felles for alle skolene i kommunen. Denne skolen har ikke jobbet 

spesielt med å gjøre målene om til personlige mål for den enkelte lærer, men de har plukket ut 

noen av målene som de har jobbet grundig med. Skolelederen understreker at de ikke er i mål 

med den praktiske gjennomføringen rundt disse, men at de er fornøyd med å ha laget gode 

rammer for dette viktige arbeidet. Nettopp det at lærerne er fornøyde med arbeidet, er i følge 

Robinson (2014) en suksessfaktor. «Folk forplikter seg til mål de mener er viktige», sier hun 

(Robinson, 2014, s. 53).  

En av de andre informantene opplever å ha fått krav fra skoleeier om å etablere for mange mål 

på for mange områder. Men på denne skolen har de løst denne utfordringen ved å jobbe med 
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ett mål av gangen. Senge (1990) fokuserer på at alle i organisasjonen utarbeider felles mål og 

samtidig har tro på at disse målene er riktige.  Denne rektorens bekymring går ikke på om 

målene er riktige eller gode, men at de er for mange. Derfor vil hun se på ett mål av gangen, 

altså en strategi for å hjelpe de ansatte til å se at det er mulig å nå målene. Dette er viktig for 

at den enkelte medarbeider skal beholde troen at det er mulig å nå disse målene (Senge, 

1990).   

Den siste informanten har kun mål de har felles med resten av kommunen, men kommer ikke 

med noen eksempler på hva disse målene har å si for skolen, eller hvordan de jobber konkret 

med dem. Hun framhever viktigheten av et felles elevsyn når de ikke har noen felles visjoner 

eller mål som er gjennomarbeidet i personalet. Et slikt felles verdisyn kan fungere som en 

visjon dersom det er godt forankret i personalet og resulterer i relevant praksis på skolen 

(Robinson, 2014, s. 54).  

5.2.3 Forsikre seg om kvaliteten på undervisningen 

Mange skoleforskere betoner viktigheten av at skolenes kvalitetsarbeid er evidensinformert 

(Robinson 2014; Skedsmo & Mausethagen 2016). For at skoleledelsen skal bli informert om 

hva som virkelig foregår, sier Robinson (2014) at det er fire forskjellige metoder som peker 

seg ut som gode: Læreplanarbeid, diskusjoner om undervisning, klasseromsobservasjon og 

bruk av prøveresultater. 

Når det gjeler læreplanarbeid, viser studien at spesielt en av informantene har stort fokus på 

dette på sin skole. De har jobbet med å lage gode fagplaner som kunne brukes år etter år, 

framfor de halvårs- og årsplanene lærene hadde laget til nå. Denne satsingen støttes av 

Robinson (2014) som hevder at et slikt gjennomgående læreplanarbeid med gode fag- og 

periodeplaner vil sikre elevene samme progresjon uavhengig av hvilken lærer de har og sørge 

for en god koordinering av innhold og metoder mellom trinnene. (Robinson, 2014, s. 85). 

UDIR tok dette arbeidet videre da de i 2017 nedsatte grupper til å jobbe fram 

«Kjerneelementer» i hvert enkelt fag. Med kjerneelementer mener UDIR det mest sentrale 

innholdet elevene skal arbeide med i faget, og «det elevene må lære for å mestre og anvende 

faget».(https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementgruppene/). Elevenes arbeid med disse 

kjerneelementene skal føre til forståelse av fagets innhold og sammenhenger og de skal prege 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementgruppene/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementgruppene/
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læreplanenes progresjon og innhold. Kjerneelementene består blant annet av tenkemåter, 

metoder, sentrale begreper og kunnskapsområder i faget.  

Skoleledelsen har en sentral rolle i arbeidet med å sikre kvaliteten på undervisningen. De bør 

være aktive i diskusjoner med lærerne om undervisningsmål og –metoder, og de må legge til 

rette for trinn- og teamsamarbeid.  Slike diskusjoner om undervisning, og i særlig grad når 

lærerne diskuterer og lærer sammen, fører til en bedre sammenheng både på trinnene og fra 

trinn til trinn (McLaughlin & Talbert, 2006, s. 7). Spesialt to av mine informanter forteller 

mye om diskusjoner om undervisning med lærerne enkeltvis, etter at de har vært på besøk i 

klasserommet. Begge disse informantene bruker sine ferdigheter som Instructional leadership-

ledere og stiller spørsmål direkte til den undervisningen læreren gir i forhold til mål for den 

enkelte elev, om enn på forskjellige måter (se kapittel 5.1.3). En av dem gjør dette ved å 

avtale åpne pedagogiske samtaler med lærerne. Den andre informanten forteller at hun ofte 

snakker med lærerne etter å ha vært i klasserommet. Hun etterspør da elementer i 

undervisningen som hun synes mangler, eller sier fra om elever som ikke får det de trenger i 

timene.  

Alle mine informanter bruker tid på arbeidet med prøveresultater, både i forkant av prøvene 

og når resultatene foreligger. Mausethagen, Skedsmo og Pøitz (2016) skriver at de få studiene 

som er gjort med fokus på skolenes bruk av prøveresultater, viser at rammeverket eller 

rutinene for dette arbeidet på den enkelte skole er viktig. De understreker også viktigheten av 

at skoleleder engasjerer seg og legger til rette for at arbeidet blir et felles ansvar (Mausethagen 

et al., 2016, s. 80). Dette engasjementet finner jeg hos alle de skolelederne jeg intervjuet, men 

engasjementet kommer til uttrykk på forskjellige måter. 

Noen av informantene har analysesamtaler med lærerne etter nasjonale prøver, hvor de går 

detaljert inn i resultatene til den enkelte elev. Andre tar alltid utgangspunkt i de resultatene 

som er gode, og spør hva de har gjort for å få til disse resultatene.  Dette gjør de for å overføre 

viktig kunnskap til hele En skole satser på et gjennomgående arbeid rundt nasjonale prøver og 

kartleggingstester hvor de jobber med å utjevne forskjellene mellom småskolen og 

mellomtrinnet. Rektoren på denne skolen opplever at det er småskolelærernes vektlegging av 

tilpasset undervisning som gir gode resultater på kartleggingstestene. Dette ønsker de å få til 

også på mellomtrinnet. Skedsmo (2009) sier at slikt arbeid med kartleggingsprøver og 

nasjonale prøver bidrar til at arbeidet med å sikre kvaliteten på skolens undervisning blir 

evidensinformert. Det at alle informantene forteller om systematisk arbeid rundt 
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kartleggingstester og nasjonale prøver, viser at de er opptatt av å skape en kultur hvor 

dokumentasjon brukes til å forbedre skolens praksis. Dette, sier Robinson (2014), er viktig for 

både å finne ut hva som har gitt gode resultater og hva som skal til for å forbedre de som ikke 

er gode nok.  

5.2.4 Lede lærernes læring 

Alle mine informanter forteller om læringsprosesser for lærerne på egen skole. Tre av dem 

har mange eksempler på at de lykkes med læringsprosesser på skolene når lærerne lærer av 

hverandre. Den ene rektoren forteller om lærende nettverk som det mest fantastiske hun har 

opplevd. Først har det nettverk på tvers av skoler, og deretter interne nettverk på egen skole. 

Selv om ledelsen er med på alle nettverksmøtene, er det alltid lærerne som leder, fordi lærere 

lærer best av lærere, som hun selv sier. Robinson understreker betydningen av at ledelsen selv 

er med i skolens læringsprosesser. Hun sier at det å fremme og delta i lærernes læring og 

utvikling, er den mest effektive måten skoleledere kan øke elevenes læringsutbytte på 

(Robinson, 2014, s. 101). Senge (1990) beskriver lærende organisasjoner og sier at det 

handler om å utvikle skolens kjerneoppgaver ved få tak i fellesskapets til enhver tid beste 

kvalitet.  

Det at lærerne deler praksisfortellinger er også mye brukt på flere skoler, fordi informantene 

mener at lærerne tror mest på hverandre. Både Senge (1990) og McLaughlin og Talbert 

(2006) framholder hvor viktig og nyttig samhandling og felles læring er for at lærerne skal bli 

bedre. De sier at kontinuerlig refleksjon over egen praksis sammen med andre lærere, for å 

forsøke å forstå sammenhengen mellom praksisen og elevresultatene, er et kjennetegn på 

gode lærende fellesskap på skoler (McLaughlin & Talbert, 2006). Det kan se ut til at disse 

informantenes skoler har lykkes i å etablere slike reflekterende fellesskap.  

En informant opplevde å ikke få til gode, felles utviklingsprosesser. Dette til tross for at hun 

forberedte seg godt og hadde viktig stoff hun ville formidle. Når dette opplevdes mislykket, 

kuttet hun ut all fellestid og lot lærerne jobbe sammen i grupper med stoff de hadde fått fra 

kommunen om et konkret utviklingsprosjekt de hadde bestemt seg for å bruke. Dette fungerte 

bedre, mente informanten.  McLaughlin & Talbert (2006) sier at selv de mest profesjonelle 

utviklingsprosjektene vil mislykkes hvis ikke lærerne kan jobbe sammen for å skape nye ideer 

og ny praksis. Denne informant erfarte at det ble bedre refleksjon og samhandling når hun 

totalt endret sin måte å lede lærernes læring på. 
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5.2.5 Oppsummering 

Alle rektorene i studien hadde fokus på et trygt og godt skolemiljø. Noen funn viste at skolen 

hadde satt inn virksomme tiltak etter at elever og lærere meldte om mobbing og krenkelser. 

Forskning viser at elever må føle seg trygge for at skolen skal lykkes med kvalitetsutvikling 

(Robinson, 2014). To av informantene vektla også utviklingen av et godt foreldresamarbeid 

både i det daglige og ved spesielle anledninger. 

Funn i studien viser at alle skolene helt eller delvis hadde felles mål med de andre skolene i 

sin kommune. Robinson (2014) hevder at når mål er satt eksternt eller er svært ambisiøse, er 

det viktig å synliggjøre at målene gir skolen mulighet til å oppnå noe de selv ønsker. Ingen av 

informantene problematiserte eksternt satte mål, men en av dem opplevde at det store antallet 

mål ble vanskelig.  

Alle informantene hadde fokus på å forsikre seg om kvaliteten på undervisningen, og alle 

brukte en eller flere av Robinsons (2014) fire forskjellige måter å gjøre dette på. Både 

læreplanarbeid, klasseromsobservasjoner, undervisningsdiskusjoner og bruk av 

prøveresultater er metoder ble brukt av informantene. 

Strategien «Lede lærernes læring» blir beskrevet av flere forskere som en viktig strategi. 

Betydningen av at ledelsen selv er med i disse læringsprosessene, understrekes av Robinson 

(2014). De fleste skolelederne i denne studien viser til gode erfaringer med læringsprosesser 

på egen skole i reflekterende fellesskap. En informant har heller valgt å bruke et konkret 

opplegg de hadde fått fra kommunen, fordi de ikke fikk til refleksjon og egne prosesser i 

fellesskap. 
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6 Konklusjoner og implikasjoner  

I dette kapitlet vil jeg presentere konklusjoner som svar på problemstillingen og 

forskningsspørsmålene mine, ved å oppsummere funn og se på hvordan de er tolket og forstått i 

lys av de teoretiske perspektivene jeg har hatt på analysen. Til slutt vil jeg se på hvilke 

implikasjoner disse konklusjonene kan ha for rektors ledelse av kvalitetsutvikling på egen skole. 

6.1 Konklusjon 

I denne studien har jeg undersøkt fenomenet kvalitetsutvikling i skolen for å øke forståelsen 

av skoleledernes rolle i kvalitetsutviklingen på egen skole. Dette har jeg gjort gjennom 

problemstillingen Hvordan bidrar skoleledere til kvalitetsutvikling i skolen?  For å få en 

dypere forståelse om dette temaet, foretok jeg semistrukturerte intervjuer med fire rektorer 

som leder skoler som hadde blant de beste resultatene både på nasjonale prøver og 

skolebidragsindikatoren i sin kommune.  

Mine hovedfunn kan deles inn i de samme kategoriene som mine to forskningsspørsmål: 

Lederstil og strategier for kvalitetsutvikling. 

6.1.1 Lederstil 

Et hovedfunn i studien er at nesten ingen av informantene hadde elementer av Distribuert 

ledelse i sin lederstil. Dette er overraskende og ikke umiddelbart enkelt å finne en forklaring 

på. En mulig årsak kan være at skolelederne i min studie er ledere som viser seg å være svært 

«tett på» i skolens kvalitetsarbeid, og dermed naturlig nok ikke ønsker å ha en distribuert 

lederstil. Både Instructional leadership og Transformasjonsledelse er imidlertid høyt 

representert hos alle. Ord som tillit, motivasjon, begeistring, relasjon og omsorg kom fram i 

alle intervjuene. I tillegg var alle informantene tett på lærerne og hadde stort fokus på den 

pedagogiske praksisen. De framsto også som modeller og rådgivere for lærerne og hadde 

høye forventninger til skolens resultater.  

Et annet overraskende funn var at jeg fant ledere som ga uttrykk for å ha svært forskjellig 

lederstil. Selv om alle hadde elementer både fra Instructional leadership og 

Transformasjonsledelse, var vektingen svært forskjellig. En framsto som en rendyrket 

Instructional-leader med uttalt høye krav og en direkte og nesten konfronterende stil, mens to 
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andre virket først og fremst omsorgsfulle med stort fokus på ivaretakelse og relasjonsbygging. 

Ved grundigere analyse av disse tre intervjuene, fant jeg at alle disse lederne både jobbet med 

relasjonsbygging, hadde omsorg for personalet og kunne motivere og begeistre, samtidig som 

de også stilte faglige krav og ga pedagogiske råd. Intervjuene viste også at informantene var 

tydelige på i hvilke situasjoner de viste omsorg og tillit og når de kunne trykke på med krav 

og faglige pålegg.    

Det kan altså synes som om situasjonsbetinget ledelse med elementer fra både Instructional 

leadership og Transformasjonsledelse i sin personlige lederpraksis, er et av de viktigste 

funnene i min studie. Skoleledere ser ut til å være som kameleoner; de må tilpasse seg 

organisasjonen de jobber i og den enkelte medarbeider og situasjon. Skolelederne i studien 

viste at både den faglig sterke pedagogiske lederen, lederen som ansvarliggjør sine 

medarbeidere ved å stille faglige krav, og lederen som evner både å skape engasjement og 

vise omsorg for den enkelte medarbeider, er viktig for å drive kvalitetsutvikling i skolen. Men 

en svært viktig lederegenskap er å vite når man kan gjøre hva. Som en av informantene 

fortalte om fra hun ble rektor på den skolen hun er nå: Hun fortsatte å være rektor på samme 

måte som på den forrige skolen, men det fungerte ikke. Personalet på denne skolen trengte 

mer omsorg og et grunnlag for mer tillit begge veier, før hun som skoleleder kunne ta tak i 

den pedagogiske utviklingen.   

Studien viser altså at det er skoleledernes ledelsespraksis som er viktig, og virkningene av den 

for elevenes læringsutbytte, snarere enn å jobbe etter en bestemt teoretisk lederstil. Dette 

støttes av Robinson (2014, 2. 139) når hun skriver at «Det finnes ingen spesifikke 

ledelsesregler, og det kommer det heller aldri til å gjøre, fordi kontekstkompleksiteten i 

enhver ledelsesbeslutning hindrer det». Dermed blir lederes konkrete handlinger mer 

interessante enn kategorisering av stiler. Det sammenfaller godt med mine hovedfunn; at 

ledelse er kontekstuell og at praksisen varierer fra situasjon til situasjon og i forhold til 

forskjellige personalgrupper.  

6.1.2 Strategier for kvalitetsutvikling 

Når det gjelder strategier for kvalitetsutvikling, er et hovedfunn i studien at alle informantene 

er opptatt av at det arbeidet de gjør skal gi resultater. Med resultater mener de et godt 

læringsmiljø og gode resultater både på elevundersøkelsen og på nasjonale prøver og 

kartleggingstester. Jeg fant også at alle informantene jobber grundig med de strategiene for 
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kvalitetsutvikling som er beskrevet i denne studiens teori-del. Alle skolelederne er også 

opptatt av å skape mål-engasjement, enten målene er lokalt eller sentralt bestemt. Alle 

skolelederne forteller om at dette arbeidet skjer både på systemnivå og ved direkte 

observasjoner av klasseromspraksis. På systemnivå forteller alle om både planarbeid og 

grundig arbeid med prøveresultater. Alle informantene observerer også lærerne i 

klasserommene, men både frekvens, metode, etterarbeid og systematikk varierer. 

Alle rektorene er altså «tett på» der elevenes læring skjer. Noen er tett på bokstavelig talt, slik 

at de er mye ute i klasserommene og veileder lærerne i forhold til det de ser. Andre er tett på 

gjennom grundig arbeid med planer og prøveresultater. Innfallsvinkelen for arbeidet med å 

forsikre seg om god kvalitet på undervisningen er altså forskjellig, men fokuset er stort hos 

alle.  

 De fire skolelederne som er med i denne studien viste i praksis at de er opptatt av å skape et 

trygt og godt miljø for elevene. Alle snakket om «å se alle elevene», «et felles elevsyn» eller 

«å møte elevene der de er». De fleste hadde også satset på planmessig miljøarbeid ved hjelp 

av PALS, Aktivitetsledere eller Trivselsledere. De to som hadde opplevd for dårlig resultat på 

elevundersøkelsen, hadde raskt satt inn tiltak for både å kartlegge elevenes opplevelser og for 

å bedre miljøet.  

Strategien «å lede lærernes læring» jobbes det forskjellig med på alle skolene. Men jeg fant at 

alle rektorene poengterte at læringen fungerte best når lærerne lærte sammen. Ikke med 

eksterne foredragsholdere, ikke ved at rektor foreleste, men når lærerne jobbet praksisnært i 

nettverk med hverandre. Nettverk ble av en av informantene omtalt som «fantastisk». Alle de 

andre fortalte også om forskjellig typer organisert lærersamarbeid som skolen hadde valgt å 

bruke enten fordi de visste at det var en god arbeidsform eller fordi lærerne selv ønsket det. Så 

et viktig funn i denne studien er altså at alle rektorene hadde erfart at «lærere lærer best av 

lærere», som en av dem selv sa.  

6.2 Implikasjoner for praksis og videre 

forskning 

Oppgavens formål var å få en bedre forståelse av hvordan skoleledere bidrar til 

kvalitetsutvikling. I dette siste del-kapittelet vil jeg se på hvilke implikasjoner studiens 

konklusjoner kan ha for praksis og for videre forskning på området.  
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6.2.1 Implikasjoner for praksis 

Et sentralt funn i studien er at skoleledelse må være kontekstuell. Det betyr at både rektorer 

og inspektører må kjenne personalets behov og utviklingspotensiale, samt være fintfølende i 

forhold til vektingen mellom krav og støtte. Skoleledere synes å trenge gode ferdigheter innen 

relasjonsbygging og det å skape en skole hvor personalet og ledelsen har gjensidig tillit til 

hverandre. Samtidig ser det også ut til at skoleledernes evner som sterke og kunnskapsrike 

pedagogiske ledere som både kan gi retning til utviklingsarbeidet, stille krav til god 

undervisningspraksis og gå inn i veiledning av den enkelte lærer, er viktig. Dette er sentrale 

grunntanker for alle skoleledere.  

 Denne studien gir også noen implikasjoner knyttet til skolelederes resultatfokus og arbeid 

mot å nå konkrete mål. Det kan se ut til at ledelsens evne til å styre mot et gitt mål, er viktig. I 

studien var det flere av skolene som hadde felles mål med resten av kommunen, men fortalte 

at disse fungerte godt å jobbe mot. Det at målene opplevdes relevante og motiverende synes å 

være viktige for skolene. Selv svært ambisiøse mål kan virke slik, så lenge personalet og 

ledelsen jobber godt med dem. Det å finne ut hvor skolens nåsituasjon er i forhold til målet, 

ser ut til å være avgjørende for dette arbeidet.  

Det å være tett på klasseromspraksis virker å være et viktig empirisk funn i denne studien. 

Kvalitetsutvikling på skoler må starte der undervisningen skjer, ved at man som skoleleder 

kombinerer overordnet arbeid med planer og strukturer sammen med lærerne, med å få en 

kvalifisert oppfatning av hva som virkelig skjer i det enkelte klasserom. Først når 

skolelederne har konkrete eksempler på den gode undervisningen, kan de være med på å 

drøfte hvordan man skal utvikle skolens kvalitet videre.  

Praktisk tilrettelegging av lærernes læring og utvikling ble i studien trukket fram som 

avgjørende for skolenes kvalitetsutvikling. Lærende nettverk ser ut til å være den 

arbeidsformen som kan fungere godt i arbeid med kontinuerlig utvikling av lærernes praksis.  

6.3 Veien videre 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan skoleledere bidrar til kvalitetsutvikling på egen 

skole, hvilke strategier de bruker og hvilke lederstiler de har. Skoleledere står i dag overfor 

store utfordringer hva gjelder kvalitetsutvikling, både for å møte samfunnets behov for elever 
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med «21st Century skills», og fordi vi om kort tid får en helt ny læreplan. Altså vil fokus på 

både ledelsespraksis og gode strategier for kvalitetsutvikling være av stor betydning også i 

nær framtid.  

Når det gjelder videre forskning, vil det ut ifra denne studien være fire områder som er mulig 

å tenke seg å jobbe videre med:   

For de første viste funnene i studien at kontekstuell eller situasjonsbestemt ledelse ble brukt 

av informantene. Videre forskning kunne være å identifisere forskjellige situasjoner i 

skoleledelsens hverdag og ta utgangspunkt i disse og se på hvilke lederstiler som kan brukes. 

For det andre viser denne studien skolelederes opplevelse av lederstiler og strategier knyttet 

til kvalitetsutvikling i skolen. Videre forskning kunne fokusere på lærernes opplevelse av 

lederstiler og strategier, for å undersøke videre dette fenomenet.  

For det tredje: Distribuert ledelse var lite representert blant skolelederne i denne studien. 

Kanskje et større utvalg av skoler som skårer både høyt og lavt på skolebidragsindikatoren 

kunne si litt mer om distribuert ledelse.  

For det fjerde: Kvalitetsutvikling i skolen er et kontinuerlig arbeid. Da de to store satsingene 

Vurdering for læring og Ungdomstrinn i utvikling kom, ble lærende nettverk etablert som en 

gjennomgående arbeidsform i implementeringen av disse satsingene. Det neste store 

kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen blir implementering av den nye læreplanen. Med 

bakgrunn i hva både tidligere forskning og funn i denne studien har vist om viktigheten av 

gode lederegenskaper og valg av arbeidsformer, vil videre forskning kunne fokusere på hvilke 

strategier som kan brukes i implementeringen av den nye læreplanen. 
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Vedlegg  

Vedlegg 1. Forespørsel om intervju 

Anne Marit Bråten 

Lilloseterveien 20 a 

0957 Oslo 

       Oslo 5/6- 2017 

 

Til 

XX 

XX skole 

 

Intervju i forbindelse med masteroppgave 

 

Jeg er for tiden student ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved 

Universitetet i Oslo. I den forbindelse skal jeg nå avslutte studiet ved å skrive min 

masteroppgave med tittelen «Skoleledelse for kvalitetsutvikling».  

Ved å studere «Skolebidragsindikatoren» har jeg plukket ut fire skoler i fire 

kommuner som ligger høyt på denne indikatoren i sin kommune. Din skole er en av 

dem. Dette er interessant utgangspunkt for min studie, og jeg spør derfor om jeg 

kunne få lov til å avtale et intervju med deg.  

Intervjuet vil bli anonymisert i oppgaven, og alle lydfiler og notater med navn eller 

andre personopplysninger vil bli slettet. 

Vedlagt følger intervjuguide med de hovedspørsmålene jeg kommer til å stille. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Marit Bråten 

Inspektør, Kirkeby skole og masterstudent ved ILS. 
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Vedlegg 3 

Intervjuspørsmål til et semistrukturert intervju  

 

(Jeg innleder med å fortelle at jeg er masterstudent ved UiO og at min masteroppgave skal 

handle om skoleledelsens strategier for kvalitetsutvikling. Forskningsspørsmålene mine er:  

Hvordan tilrettelegger skoleledelsen for lærernes læring? Hvordan tilrettelegger skoleledelsen 

for elevenes læring? ) 

 

X skole har gode resultater på skolebidragsindeksen og på elevundersøkelsen og jeg har lyst 

til å finne ut av hva dere gjør for å få slike resultater. 
     

 

Indikator og nøkkeltall  skole kommune fylke Nasjonalt 

Læringskultur  4,3  4,1  4,1  4,1  

Elevdemokrati og medvirkning  3,7  3,7  3,9  3,8  

Faglig utfordring  4,1  4,1  4,1  4,1  

Felles regler  4,4  4,2  4,3  4,3  

Trivsel  4,5  4,4  4,4  4,4  

Mestring  4,3  4,1  4,1  4,1  

Støtte fra lærerne  4,5  4,4  4,4  4,4  

Motivasjon  4,2  4,0  4,0  4,0  

Vurdering for læring  4,0  3,9  4,0  3,9  

Støtte hjemmefra  4,6  4,4  4,4  4,4  

Mobbet av andre elever på skolen  1,4  1,4  1,3  1,3  

skole, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2016-2017, Trinn 7, Begge kjønn 

 På elevundersøkelsen blant skolens 7. trinns-elever er det lave tall for mobbing. Hva 

gjør dere for å sikre et slikt velordnet og trygt læringsmiljø? 

 

 Tabellen er hentet fra UDIR.no og viser at resultatene på nasjonale prøver har variert 

veldig de siste tre årene. Vil du si noe om tallene?  
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 Hvordan bruker dere resultater fra kartlegginger og nasjonale prøver i 

utviklingsarbeidet? Gi meg noen eksempler. 

 

o Med den enkelte lærer? Gi meg noen eksempler.  

 

 Hvordan følger dere opp arbeidet mellom kartleggingsperiodene? 

 

 Hvordan skaper dere motivasjon hos lærerne til å jobbe for å forbedre resultatene? 

(kartlegginger, nasjonale prøver, elevundersøkelsen) Gi meg noen eksempler. 

 

  Hvordan kan dere forsikre dere om at undervisningen holder høy kvalitet? 

o Skolevandring/ observasjon…? 

 

 

 Hvordan jobber dere for at skolen stadig skal bedre elevenes læringsresultater? 

 

 Hvordan involverer ledelsen seg i lærernes læring og utvikling? 

 Hvordan følger dere opp? Gi meg noen eksempler. 

o  Støtte/ kontroll/ individuelle avtaler?? 

o Skolevandring/ observasjon…? 

 

 Hvilke arenaer bruker dere i løpet av uka til pedagogisk utvikling?  
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o Hvor mye tid bruker dere? 

 

o Hvordan organiserer dere arbeidet? Gi meg noen eksempler. 

 

o Bruker dere noen spesiell metodikk i plenum eller team? Gi meg noen 

eksempler. 

 

 Hvilke områder jobber dere med i PU-tida nå i år? Gi meg noen eksempler. 

 

 Hvordan preger kommunens og skolens mål og satsingsområder arbeidet i PU-tida? 

Hva slags innvirkninger har lærerne hatt på den planen?  

 Hvordan jobber dere med planen i personalet? 

o I hele personalet? På teamene/trinnene? Med den enkelte lærer? Observasjoner 

i klasserommet? Gi meg noen eksempler. 

 Følger dere noen spesiell metodikk når dere har dette som tema i fellestida? Gi meg 

noen eksempler. 

 

 Hvordan jobber dere med skolens disponering av ressurser?  Hva styrer hvordan dere 

fordeler lærere og assistenter? 
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Vedlegg 4. Eksempel på tematisk sortering  

 Lederstil Etablere 

mål og 

forventnin

ger 

Strategisk bruk av 

ressurser 

Forsikre seg 

om 

kvaliteten 

på underv. 

Lede 

lærernes 

læring 

og utv. 

Sikre et 

velordnet og 

trygt 

læringsmiljø 

Rekt

or K 

Ja, da 

prøver 

jeg også å 

– jeg 

trekker 

fram de 

gode 

eksemple

ne, jeg. 

 

Eller at 

de andre 

forteller 

om sin 

egen 

gode 

praksis. 

Begge 

deler. 

Helst det 

siste, da. 

(latter). 

De tror 

mer på 

hverandre

, vet du. 

 

Dere 

bruker 

11/2 

stilling i 

ledelsen – 

det har jo 

også noe 

å si oppe 

i denne 

kabalen.  

 Ja, 

det har 

det.  

 

De har jo 

vært med 

på å 

utforme… 

og vi 

brukte 

vel.. jeg 

vet ikke 

om vi 

brukte en 

PU tid 

eller 

kanskje to, 

jeg. Og jeg 

hadde 

laget noen 

rammer ut 

fra det vi 

hadde fått 

fra vår 

leder, ikke 

sant, og så 

har de 

vært med i 

de rundene 

med å 

utforme 

målene og 

tiltakene. 

Og jeg 

synes jo 

den har 

blitt 

ALTFOR 

omfattend

e.  

 

Ja, og 

tenker jeg 

at vi har 

vært bedre  

 

Det som også er 

annerledes her en 

kanskje på andre 

skoler, det er jo at 

spesialundervisni

ngen, hvis vi skal 

kalle det det, 

ligger mye delt ut 

til kontaktlærerne. 

Så det betyr jo… 

det er jo også en 

av grunnene til at 

vi får til det at de 

er flere i klassen. 

Og det betyr jo 

også at vi må 

bruke den 

ressursen veldig 

godt.  

 

For det første så 

bruker jeg veldig 

mye tid, synes jeg 

selv, nå på våren 

med å snakke med 

lærerne, snakke 

med assistentene, 

se på resultatene 

som vi da har for 

det skoleåret, og 

samsnakkes mye 

med inspektør 

også, for å tenke 

både altså 

lærerkabalen og 

ressurstildelingen, 

da.  

For du ser på 

resultatene 

konkret i forhold 

til å fordele  

Nei, det kan 

man jo ikke 

forsikre seg 

om (streng). 

Men jeg 

tenker at vi 

er såpass 

gjennomsikt

ige at vi veit 

sånn 

noenlunde 

hva som 

foregår. Og 

jeg har jo 

bedrevet 

skolevandri

ng sånn to 

til tre 

ganger i 

året- 

inspektør 

har ikke 

gjort det for 

hun 

underviser 

jo 50 % 

også. Så da 

har vi tatt 

utgangspun

kt i noe av 

det vi har 

vært opptatt 

av å se etter 

– og det 

som JEG 

har vært 

opptatt av å 

se etter – 

ikke bare 

det de 

ønsker seg. 

I fjor blant  

Det 

kommer 

jo an på 

hva du 

legger i 

ordet 

pedagogi

sk 

utvikling

, da. 

Hvis du 

tenker 

alle 

samla – 

det er fra 

to til fire 

på 

tirsdager

. Det er 

to timer i 

uka. Så 

har de jo 

trinntid 

og team-

tid på 

mandag 

og 

torsdag. 

 

I en 

periode 

hadde vi 

det sånn 

at vi 

leste et 

kapittel 

på 

forhånd 

og så  

Leser de 

det da? 

  

Og det er jo 

det som er 

det 

vanskelige 

med mobbe-

problematikk

en – og det er 

at det er jo 

mange unger 

som strever 

mye med seg 

selv. Ikke 

sant. Og på 

7. trinn så 

kan du tenke 

deg: hvorfor 

har de byttet 

skole? Det er 

jo fordi de 

strever med 

seg selv. Og 

det er jo noe 

annet – i 

hvert fall så 

er det en 

tilleggs-side 

av det med 

mobbing – 

det er jo at de 

har det 

kjempevansk

elig med seg 

selv. Og 

trenger 

kanskje en 

helt annen 

type hjelp, og 

så blir det 

definert som 

mobbing.  
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Vedlegg 5: Eksempel på analyse med koding. Forskningsspørsmål 1. 
 

A
st

ri
d
 

H
v
il

k
e 

le
d
er

st
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 h
ar

 l
ed

er
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so
m

 l
eg

g
er

 t
il

 r
et

te
 f

o
r 

k
v
al

it
et

su
tv

ik
li

n
g
 i

 s
k
o
le

n
?
 

   

 

T
ra

n
sf

o
rm

a-
sj

o
n
sl

ed
el

se
/ 

R
el

as
jo

n
el

l 
le

d
el

se
 

 

Tillit til lærere 

- Ja, ja – jeg har veldig stor tillit til dem (på direkte 

spørsmål om rektor har tillit til lærerne og de til henne). 

 

Samarbeidsklima 

- Jeg er jo på alle FAU-møtene, ikke sant. 

- Jeg har dem jo MED, da ikke sant – jeg har dem jo MED. 

Det er jo ikke sånn at jeg sitter her og bestemmer alle 

ting, det sier jeg jo til dem også – for det hadde jo ikke 

funka!  

Anerkjennelse 

- Så har jeg skrevet sånn two stars and a wish til lærerne. 

Individuell oppfølging  

- Men da sitter vi på analysesamtalen etterpå, så sier jeg til 

den læreren: Hva tenker du? Hvordan skal vi få til dette 

- Når det kom inn en lærer her og livet var vanskelig, her 

før jul, så sa jeg, skal vi se hvordan vi kan allokere litt på 

mestringsteamet, så at du kanskje kan få en som du kan 

knytte litt god kontakt med. Er det ok for deg? 

 D
is

tr
ib

u
er

t 
le

d
el

se
/ 

D
el

ta
k
en

d
e 

le
d
el

se
 

 

 

Samhandling 

 

Delegering 

- Og den dialogen der har jeg overlatt til den siste læreren 

min som ligger på toppen fordi hun er så drivendes god. 

Felles beslutninger 

- Ja, dette ble vi enige om på mestringsteamet, fordi nå har 

vi sett på kartleggingsprøvene… 

 

In
st

ru
ct

io
n
al

 l
ea

d
er

sh
ip

/ 

p
ed

ag
o
g
is

k
 l

ed
el

se
/ 

F
U

L
-l

ed
el

se
 

Faglig kompetanse 

- Ofte ender vi jo med at det handler om begrepslæring, og 

så tar jeg det med meg til SFOog spør om de har noen 

aktiviteter som de kan gjøre når de har læringsstøttende 

aktiviteter. 

- Jeg har noen ganger sånn at alle skal dele. Men jeg er 

mye dyktigere på å klargjøre intensjonen min. 

- - Det jeg ser da, hva lærere ikke kan, er at de faktisk ikke 

vet hva er neste læringssteg for den enkelte ungen. Sånn 

at det her er det jo … vi kan sette inn masse tiltak, ok, hva 

vil du med dette tiltaket? 

 Tydelige mål 

- Vi jobber veldig systematisk i personalet og prøver å 

bruke alt veiledningsmaterialet fra PAS. 
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Vedlegg 6 Eksempel på induktiv koding. Forskningsspørsmål 2. 

 (Induktiv koding – fra empiri til teori. Det informantene har sagt som gir kvalitet) 

   

Vi har jo et mål om å bli gode – det har jo alle 
 
Nå driver vi jo med «landets beste» og det gjør 
jo hele kommunen. 
 
Ja, vi måtte lage litt sånn lesekvart-standard 
blant annet. For da blir de mer bevisste 

Felles mål 
 
Kommunalt 
prosjekt 
 
Felles 
standard 
 

 D
im

e
n

s
jo

n
 1

 

Over en 14- dagers periode og til den fellestida 
som kom da etter 14 dager, så skulle de for 
eksempel notere seg ned hvordan de ga 
tilbakemeldinger, da. Til elever.  
Altså det vi har tatt sånn i sånn 
nettverksbygging, er så bra! Det er det mest 
fenomenale jeg har vært med på i endring av 
pedagogikk. Jeg har aldri vært med på noe 
som sitter så godt. Det sier de her også. 
Og jeg setter min ære i å ha bra fellestid som vi 
føler vi virkelig får noe igjen for. 
Alle må legge fram i rekke.  
 
Nå kan jo jeg neste gang spørre: hører dette 
med – er dette noe du har lært av forskning? 
Eller er det noe du har funnet på selv? 

Nettverk på 
tvers av 
skoler 
 
 
 
 
 
 
Læring på 
fellestid 
 
 
Fokus på 
forskning 
 

 D
im

e
n

s
jo

n
 4

 

Ja, altså – vi kjører jo opp med sånne vedtak 
fort, da – det gjør vi jo. Og trygger det. 
 
Og da tenker jeg jo at PALS har hatt en 
virkning, da. For det er ingen som stusser på 
de reglene – alle er klare på dem. Og jeg tror 
det gir en trygghet og, jeg da. 
 

PALS  D
im

e
n

s
jo

n
 5

 

Og så er det faktisk sånn at vi har felles regler, 
det er det vi har. 
 

Felles regler  D
im

e
n

-

s
jo

n
 1

 

 

Vi har jo møte med foreldrene så klart 
Altså jeg har sånn fellesmøte hvor vi forteller 
om alt vi gjør, da.  
(Om formidling av prøveresultater): Nei, det 
gjør jo læreren selv, da, for det tror jeg er best 
– de som kjenner dem. 

Møter 
 
 
Samtaler 

 
 

 


