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Sammendrag 

Å være rektor er en sammensatt rolle og jobb. Rektor skal ivareta elevers, foreldres og 

ansattes juridiske rettigheter, styre økonomien, og lede skolens administrasjon. Samtidig skal 

arbeidet balanseres mot elevens og skolens utvikling og læring (Lillejord, 2011). I resultater 

fra Talis 2013(Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys, NIFU, arbeidsnotat 

10/2014) trekkes det frem at norske rektorer ikke er så tett på skolens kjernevirksomhet som 

sine utenlandske kollegaer. Rektors rolle og profesjon understrekes også i Meld.St 31(2007-

2008): «En OECD –studie slår også fast at skoleledelsen har vesentlig innvirkning på læring 

og læringsmiljø. Rektor og den øvrige ledelsen har betydning for elevenes læringsutbytte og 

trivsel på flere måte» Med disse sammensatte og komplekse arbeidsområdene som 

utgangspunkt har jeg undersøkt rektors opplevde behov for veiledning. Jeg har ikke funnet 

tidligere undersøkelser på det samme temaet. 

Min tilnærming har vært fenomenologisk. Empirien er samlet gjennom kvalitative 

forskningsintervjuer av tre rektorer i norsk grunnskole. Innsamlet empiri er analysert gjennom 

en teoretisk innholdsanalyse. 

Problemstillingen forankres i teorien som består av ledelsesmodeller med vekt på 

læringssentrert ledelse, en presentasjon av begrepet veiledning med vekt på Scheins 

veiledningsmodell og profesjons veiledning, innføring i teorien om elevsentrert skoleledelse, 

og metoden Learning Walks. Og med denne teorien som utgangspunkt har jeg laget et 

rammeverk for drøfting av funnene i undersøkelsen.  

Undersøkelsen viser at rektor opplever et behov for veiledning og har positive erfaringer med 

ekstern veiledning. Rektorene forteller at det ikke finnes noe system eller ordning for 

rektorene med å få veiledning, men at de selv har sørget for å få ekstern veiledning og støtte i 

perioder. Rektorene utrykker et behov for emosjonell støtte i jobben sin og opplever at de har 

større tillitt til en ekstern veileder enn sin overordnede, det vil si skoleeier. Funnene viser at 

det rektor mestrer best er å lede lærernes utvikling og læring og å bygge tillitt og gode 

relasjoner til lærerne. Ut fra funnene i undersøkelsen er det spesielt to områder som er 

fremtredende for hva de ønsker veiledning på og det er læringsmiljøet og det å forsikre seg 

om kvaliteten på undervisningen. Samtlige rektorer tar opp skolevandring og at det er noe de 

utrykker usikkerhet rundt og ønsker å mestre bedre.  
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Forord 

På en studietur til Toronto i 2015, ble jeg introdusert for Ontario distriktets store omveltning av 

skolesystemet og dertil gode resultater. Jeg ble blant annet kjent med at rektorene har egne permanente 

veiledere som fungerer som en ren støttefunksjon. Her i Norge er det skoleeier som har denne rollen, 

men den kompliseres av at de samtidig har en rolle som krever resultater. Ontariodistriktets veiledere 

er erfarne rektorer. De har tett oppfølging og egne programmer/prosesser for hvordan de skal støtte 

ulike utfordringer rektor /skolen har, som igjen bygger på forskning. Jeg ble fasinert og interessert i 

denne støtteordningen og ønsket derfor i lys av dette å undersøke om norske rektorer har et opplevd 

behov for veiledning. For å belyse dette ønsket jeg å gjøre en kvalitativ undersøkelse gjennom tre 

semistrukturerte intervjuer av rektorer i grunnskolen. Bakenfor så ligger det en antakelse om at 

rektorer kan ha et ønske og et behov for veiledning og en nysgjerrighet på hvilke områder det dreier 

seg om og det å få en dypere kunnskap om deres opplevelser og erfaringer med å få veiledning. 

Masterstudiet har vært en erfaring spekket av oppturer og nedturer. Det har vært læringsfrustrasjon, 

fulgt av læringshopp som har gått hånd i hånd og om og i hverandre. Det har vært en reise og på denne 

reisen har det vært mange mennesker som har bidratt til utvikling og læring. Jeg vil takke min veileder 

professor Christian Brandmo for hjelp i oppstarten og underveis. På hjemmebane vil jeg takke mann 

og datter som har holdt ut med en læringsfrustrert mamma og kone. En stor takk til kollega Heidi 

Dickinson som hele veien har vært til støtte og hjelp både som sparringspartner, frustrasjonsmottaker,» 

rød tråd- oppsynskvinne» og korrekturleser. Ellers har ulike forelesere, medstudenter og andre jeg har 

møtt på min vei bidratt på læringsreisen. Det har ikke alltid vært en dans på roser å være masterstudent 

med full jobb og familie. Men jeg ville aldri vært for uten! Takk til alle og klapp på skulderen til meg 

selv for endt reise. 

 

Nesbrygga  25.10.17 

Kristin Schjølberg 
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1 Innledning 

I denne oppgaven vil jeg drøfte rektors opplevde behov for veiledning. I innledningen vil jeg 

først kort vise til noen historiske trekk i norsk skole og rektors rolle. Deretter vil jeg 

presentere problemstilling og forskningsspørsmål, for så å gjøre rede for mål og forventninger 

til undersøkelsen og til slutt undersøkelsens disposisjon. 

 

Skolesystemet i et land er ofte en speiling på landet og dets styresett. En rekke internasjonale 

studier peker på rektors betydning for skolens læringsmiljø (Møller og Ottosen, 2011). Rektor 

skal ivareta elevers, foresattes og ansattes juridiske rettigheter, styre økonomien, og lede 

skolens administrasjon. Samtidig skal arbeidet balanseres mot elevens og skolens utvikling og 

læring (Lillejord, 2011). Dette viser at rektors oppgaver er sammensatte og komplekse. 

 

Utdanningsdirektoratet (juni 2015) har gjennom brosjyren «Ledelse i skolen» formulert krav 

og forventninger til rektor i den nasjonale rektorutdanningen gjennom fem hovedområder: 

elevenes læringsresultater og læringsmiljø, styring og administrasjon, samarbeid og 

organisasjonsbygging, veiledning av lærere, utvikling og endring samt lederrollen. I 

dokumentet understreker utdanningsdirektoratet følgende:» Skoleledelsen, med rektor i 

spissen, kan ha stor positiv innvirkning på læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte. Dette 

forutsetter utøvelse av godt lederskap» (s.2). 

Videre presenterer jeg noen trekk ved norsk skoleutvikling som jeg anser som relevant i 

denne sammenhengen. I Norge har vi som demokrati vært opptatt av enhetsskolen. 

Formålsparagrafen gjenspeiler mange av disse og viser til idealene: 

    « Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, 

tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som og kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn 

og som er forankra i menneskerettane» (Opplæringsloven §1,1). Enhetsskolen som skulle gi 

like muligheter for alle utviklet seg videre på 90 tallet mot å bli en inkluderende skole. I de 

senere årene har det skjedd en dreining i det skolepolitiske klimaet som henger sammen med 

internasjonale komparative tester som for eksempel PISA, TIMMS og PIRLS (Bjørnsrud, 

2014). Disse testene har bidratt til fokuset mot kunnskap og måling av den. Læreplanen 

“Kunnskapsløftet 06” viser at fokuset har forandret retning. Både kunnskapsløftet og 
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rektorutdanningen er eksempler på dreiningen mot skolen som en kunnskapsbedrift og rektor 

som bedriftslederen. Rektor har fått nye og omfattende oppgaver og ansvar blant annet som 

følge av desentralisering og ansvarliggjøring for elevenes resultater (Møller og Ottosen, 2012) 

.Dette setter andre krav til rektor som leder i dag enn før. Det er ikke lenger tilstrekkelig at 

rektor er best av likemenn, men det å være rektor er en egen profesjon. Rektors rolle og 

profesjon understrekes også i Meld.St 31(2007-2008): «En OECD –studie slår også fast at 

skoleledelsen har vesentlig innvirkning på læring og læringsmiljø. Rektor og den øvrige 

ledelsen har betydning for elevenes læringsutbytte og trivsel på flere måter.» 

Det første punktet i dokumentet for krav og forventninger til rektor er elevenes læringsutbytte 

og læringsmiljø som danner grunnlaget for skolens kjerneområde.  I resultater fra Talis 

2013(Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys, NIFU, arbeidsnotat 10/2014) 

trekkes det frem at norske rektorer ikke er så tett på skolens kjernevirksomhet som sine 

utenlandske kollegaer: 

    «Norske skoleledere har en tidsbruk som avviker ganske tydelig fra gjennomsnittet på en 

del andre måter og er det landet av samtlige Talis-land der skolelederne bruker størst andel 

av sin tid på “annet”, som blant annet omfatter kontakt med utdanningsmyndigheter og andre 

eksterne. Til gjengjeld bruker de mindre tid enn sine kollegaer i mange land på 

undervisningsrelaterte oppgaver og på kontakt med elevene» (s.29).  Her fremhever NIFU at 

norske rektorer bruker mer tid på “andre ting” enn skolens kjernevirksomhet. Skolens 

kjernevirksomhet definerer jeg som elevenes læring og læringsmiljø. Qvordrup (2012,s.12) 

sier om skoleledelse: «Den skal ha fokus på skolens kjernevirksomhet, nemlig undervisning». 

Er oppgaven for krevende for rektor? Kan det bety at rektor kan oppleve behov for mer 

kunnskap om, og støtte på, hvordan de bedre kan støtte skolens kjernevirksomhet? Hvilke 

områder mestrer rektor? Hvilke områder er de mer usikre på? I denne oppgaven vil jeg drøfte 

rektors opplevde behov for veiledning. Som et bakteppe for undersøkelsen, vil jeg nevne hva 

som kan finnes av støtteordninger rektorer i norsk skole. På den enkelte skole har rektor ofte 

en intern ledergruppe som består av skolens ledere som for eksempel inspektører eller 

avdelingsledere. Andre har en utvidet ressursgruppe som består av rektor, øvrige ledere, 

tillitsvalgt og en eller flere representanter for lærerne. Rektorene kan være deltager i et 

rektornettverk som møtes jevnlig under ledelse av skoleeier eller skolefaglig rådgiver. Noen 

kommuner har en fadderordning, hvor erfarne rektorer veileder nye rektorer den første tiden. 

Rektorene kan ha uformell kontakt med andre rektor-kollegaer på telefonen eller på andre 
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arenaer, hvor de kan stille hverandre spørsmål. I andre sammenhenger, for eksempel i 

forbindelse med nasjonale satsinger, kan skolen ved rektor og ledergruppe velge å bruke 

eksterne veiledere i en periode som for eksempel veilederkorpset fra Utdanningsdirektoratet 

eller veiledere fra UH sektoren, og /eller private pedagogiske veiledningstjenester. Hva slags 

ordninger finnes for veiledning av rektorer? Kunne rektor blitt en bedre pedagogisk leder og 

jobbet tettere på skolens kjerneområde det vil si elevenes læringsresultater og læringsmiljø, 

hvis hun eller han hadde hatt oppfølging av en veileder som kunne modellert ulike metoder og 

verktøy og støttet rektor i arbeidet med elevenes læring? Spørsmålene er mange og jeg skal 

diskutere og reflektere rundt disse undringene, formulert gjennom undersøkelsens 

problemstilling operasjonalisert gjennom forskningsspørsmålene som presenteres i neste 

punkt.  

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Utdanningsdirektoratets krav og forventninger til rektor beskriver komplekse krav til rektor 

som leder.  I den sammenhengen vil jeg gjerne undersøke hvordan de søker støtte og 

veiledning for å løse utfordringene. Formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om 

norske rektorers erfaring med veiledning og om de opplever behov for støtte og veiledning i 

sin jobbhverdag.  

På bakgrunn av dette ønsker jeg å undersøke Hvilket opplevd behov for veiledning har 

rektor? Denne problemstillingen ønsker jeg å undersøke gjennom forskningsspørsmålene: 

 På hvilke områder opplever rektor mestring? 

 På hvilke områder opplever rektor behov for veiledning? 

 Hva slags veiledning opplever rektor behov for?  

1.2 Undersøkelsens mål og forventninger 

Målet for undersøkelsen er å få et innblikk i rektors opplevde jobbliv og hva han/hun mestrer, 

ikke mestrer så godt og hvor de i dette landskapet eventuelt opplever behov for veiledning. 

Jeg ønsker å sette lys på rektors erfaringer med veiledning og hva dette har betydd for dem. 

Har det gjort en forskjell i jobbhverdagen deres og har det ført til endringer? 
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Før jeg startet arbeidet med undersøkelsen hadde jeg en antagelse om at rektor kunne ha 

behov for veiledning. Denne antagelsen bygger på refleksjoner rundt endring i rektors rolle, 

arbeidsoppgaver og ansvar, og kompleksiteten i forventninger og krav til rektor. 

1.3 Oppgavens disposisjon 

Innledningen inneholder en kort beskrivelse av historisk utvikling av norsk skole og rektors 

rolle, deretter følger mål og forventninger til undersøkelsen, presentasjon av problemstilling 

og forskningsspørsmål og til slutt undersøkelsens disposisjon. 

Teoridelen har en kort presentasjon av ulike ledelsesmodeller med vekt på læringssentrert 

ledelse (Instructional leadership), en presentasjon av begrepet veiledning med vekt på Scheins 

veiledningsmodell og profesjonsveiledning, Robinsons teori om elevsentrert ledelse, og 

metoden Learning Walks. 

Metode og vitenskapsteori. Her beskriver jeg en fenomenologisk tilnærming til 

undersøkelsen og rammeverket for et kvalitativt forskningsdesign presenteres gjennom 

Maxwells teori og Kvale og Brinkmanns syv stadier av validering. 

Dataanalyse og funn Her har jeg benyttet meg av en teoridrevet innholdsanalyse. Funnene 

presenteres separat og er sortert i fire kategorier etter Robinsons kjerneområder i teorien om 

elevsentrert ledelse og en egen kategori som jeg har kalt generelt og spesielt om veiledning. 

Drøftingsdelen er organisert med forskningsspørsmålene som hovedoverskrifter: På hvilke 

områder opplever rektor mestring? På hvilke områder opplever rektor behov for veiledning? 

Og til slutt: Hva slags veiledning kan rektor oppleve behov for? Disse problemstillingene 

drøftes opp mot valgt teori og funn i empirien.  
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2 Teori 

I denne studien ønsker jeg å undersøke rektors opplevde behov for veiledning. Jeg vil i dette 

kapittelet først gjøre rede for en teoretisk ramme rundt begrepet veiledning. Jeg presenterer 

Scheins veiledningsmodell og innholdet i begrepet profesjonsveiledning. Det neste jeg gjør er 

å gjøre rede for ulike lederstiler med vekt på læringssentrert ledelse som presenteres gjennom 

Robinsons teori om elevsentrert ledelse og Freedmans metode for skolevandring Learning 

Walks. Dette teorigrunnlaget vil danne grunnlaget for drøfting av rektors opplevde behov 

for veiledning.  

2.1 Veiledning som begrep  

Veiledning er et vidt og overordnet begrep i yrkessammenheng og et samlebegrep for flere 

former for profesjonell hjelp (Lauvås og Handal,2015). Bjerkholt (2017) benytter også 

begrepet veiledning som en overordnet fellesbetegnelse for mange ulike tilnærminger til 

veiledningsfenomenet. I den sammenhengen er det mange retninger som er i slekt med 

hverandre og har fått ulike navn, eksempelvis de engelske begrepene, coaching, mentoring og 

supervision og de norske begrepene konsultasjon og rådgiving. Det er forvirring rundt 

begrepet veiledning, da det brukes både som betegnelse på en yrkesrolle og en type 

virksomhet (Lauvås og Handal, 2015). På den ene side kan veiledning fortone seg som en 

dagligdags aktivitet som skjer overalt, uten at det har et profesjonelt tilsnitt, og på den andre 

side er det en profesjonell handling i ulike pedagogiske sammenhenger, for eksempel i 

forbindelse med rektors ansvar for elevenes læring og læringsmiljø. Veiledning er en 

eksklusiv form for pedagogisk arbeid idet man som veileder bare har med en, eller noen få, å 

gjøre om gangen (Lauvås og Handal, 2015) her henvises det til rollen som veileder. Bjerkholt 

(2017) peker på at formell og uformell veiledning har glidende overganger. Formell 

veiledning kjennetegnes oftest ved å være en avtalt samtale, mens den uformelle veiledning 

kan oppstå i situasjoner og møter på jobben som man kan benytte seg av og som kan oppleves 

som læringsfremmede (Bjerkholt,2017). Bjerkholt (2017) spør videre om vi innen et 

fagområde er tjent med et veiledningsbegrep som avgrenses til formaliserte samtaler og at 

svaret ligger i hvilken tradisjon den som svarer står i og av situasjonen man trenger veiledning 

på eller i. 
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2.2 Scheins veiledningsmodell 

Schein(1969, norsk utgave1987) regnes som en nestor innen prosessveiledning og bruker 

ordet” helping” for veiledning (Lauvås og Handal,2015). Schein referert i Lauvås og Handal 

(2015,s.52-55) hevder at som hjelper bør man skille mellom tre hovedformer for veiledning. 

Den første formen kaller Schein ”selling and telling”. Her fungerer hjelperen som ekspert og 

kan fortelle oppdragsgiveren hva hun bør gjøre. Hjelperen har noe som oppdragsgiveren ikke 

har og er i posisjon til å tilby det som oppdragsgiveren ikke har, eller velge å ikke tilby det. 

Denne formen går ut på å kjøpe råd eller løsninger som mottaker trenger og vil virke når 

mottaker vet hvilke behov som bør dekkes og har satt ord på det til veileder, hvis mottaker har 

forstått hva hjelper kan bidra med, eller mottaker har vurdert konsekvensene av å ha en 

hjelper som undersøker, samler inn informasjon og graver i temaet og legger til rette for 

endringer, og at det er mulig å falle ned på praktiske løsninger som er lett å benytte seg av 

(Lauvås og Handal, 2015). Et eksempel på denne formen for veiledning kan være de 

nasjonale satsingene som ungdomstrinn i utvikling og lærerspesialistordningen hvor det 

finnes veiledere og ressurslærere som er spesialister på sine felt. De kan være translatører og 

veivisere fordi de sitter på en spesifikk kunnskap og kompetanse. Schein hevder at resultatet 

av denne modellen ofte er dårlig, fordi oppdragsgiveren kan være uvillig til å gi fra seg makt 

og kontroll og holde opplysninger tilbake. For det andre kan veilederen selge inn det han har 

som den endelige løsningen. 

 I den andre formen er fokuset på å selge oppdragsgiveren verktøy og modeller som 

veilederen kan anbefale og anvende (Lauvås og Handal,2015). Denne kalles doktor-pasient-

modellen. Det handler om å gi en diagnose og deretter komme med et behandlingsforslag, her 

ment som tiltak. Ved bruk av denne formen kan det fort oppstå misforståelser vedrørende 

ansvarsfordeling og ikke minst skyldfordeling, hvis ting ikke virker. Her får veilederen mye 

makt da denne kan gi diagnose, foreskrive riktig medisin og organisere behandlingen. Schein 

hevder at doktor-pasient modellen virker når oppdragsgiveren har vært presis på hvem 

pasientene er, det vil si hvilke gruppe(r) eller avdeling(er) som er syke. Når pasientene er 

identifisert må den kunne gi presis informasjon og ha tillit til at diagnosen og at behandlingen 

stemmer. Pasienten forstår konsekvensene av deltagelsen og vil la seg behandle for at det skal 

skje endringer. Et mulig eksempel kan være Utdanningsdirektoratets nasjonale veilederkorps 

som opererer med en verktøykasse knyttet til begrepet skolebasert kompetanseutvikling som 

handler om å benytte seg av skolenes egne samlede kompetanse og kunnskap. Et annet 
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eksempel er private aktører som for eksempel: Forandringsfabrikken ,KS konsulent, SMART 

oppvekst som alle vil predike pedagogiske gode løsninger for å utvikle rektor og skolene. 

 Den tredje formen for veiledning er «prosess-konsultasjon» Schein (1969), referert i Lauvås 

og Handal(2015) definerer den slik: 

       ” ….is the creation of a relationship with the client that permits the client to perceive, 

understand and act on the process events that occur in the client\s internal and external 

environment in order to improve the situation as defined by the client ( s.55).Det handler om 

at mottaker ofte ikke klarer å identifisere problemet og kunnskap om hva de trenger og 

hvordan de skal utvikle seg. Det er bare mottakeren som vet og kan forbedre og utvikle sin 

egen organisasjon. Gjennom å identifisere problemet og utnytte egne styrker så kan 

mottakeren bedre sin effektivitet. Schein gir et tydelig råd om å starte med den siste modellen 

da man som veileder må forsøke å forstå hva som er situasjonen (Lauvås og Handal,2015). 

Det overordnede målet med prosessorientert veiledning er å gjøre veiledningen overflødig.  

2.3 Profesjonsveiledning 

Eva Bjerkholt (2017) hevder at litteratur om veiledning preges av presentasjoner knyttet til 

modeller og teknikker mer enn til vitenskapelig tilnærming og empirisk forskning. Hennes 

bidrag inn i feltet er en forskningsbasert tilnærming, basert på empirisk forskning, der felles 

meningsskaping og distribuering står sentralt (Bjerkholt,2017). Forskeren ser veiledning i lys 

av det konstruktivistiske og sosiokulterelle paradigmet og støtter seg til en Vygotsky- inspirert 

sosiokulturell forståelse som innebærer at veiledning må forstås og veves inn som del av en 

historisk kulturell og institusjonell kontekst (Bjerkholt, 2017). Det blir sentralt at veiledning 

forstås i den konteksten den er i og at kunnskap om veiledning kan inspirere og bidra inn i 

andre kontekster og gjennom kritisk drøfting bidra til videreutvikling (Bjerkholt, 2017). 

Teorien tar for seg begrepet veiledning, gir et innblikk i historiske røtter og utvikling av feltet 

pedagogisk veiledning og ser veiledning-en sosiokulturell og dialogisk tilnærming. Jeg velger 

å gjøre rede for noen elementer fra Bjerkholts teori, da den representerer en annen tilnærming 

til veiledningsbegrepet enn den som Lauvås og Handal (2015) presenterer, noe som er 

interessant i denne sammenhengen. Jeg vil se nærmere på disse ulike tilnærmingene i 

sammenheng med funn fra empirien i drøftingsdelen.  
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Bjerkholts teori bygger på Vygotskys syn på læring hvor læring skjer to ganger, først i en 

sosial samhandling i sammen med andre, deretter gjennom individets indre 

prosesser(Bjerkholt,2017). 

Vygotsky (1978) referert i Bjerkholt (2017) beskriver det på denne måten:» Every function in 

the child`s cultural development appears twice:first on the social level, and later, on the 

individual level;first between people(interpsychological), and then inside the 

child(intrapsychological.»( s.207) 

Vygotskys studier av språkutvikling viser en sammenheng med sosial tale som foregår i 

fellesskapet og egosentrisk tale som befinner seg i mellom sosial tale og indre tale som 

innebærer at individet gjør om den sosiale ytre talen til en indre tale til seg selv. Denne 

forbindelsen mellom sosial tale, egosentrisk tale og indre tale beskriver Vygotsky som en 

bevegelse mellom ord og tanke (Bjerkholt,2017). Videre skriver hun at det å beskrive og 

begrunne pedagogiske valg kan være vanskelig og at veisøkere opplever i mange 

sammenhenger at de ikke har ord for det de ønsker å formidle. Hun skriver at gjennom 

meningsskaping distribueres kunnskap og erfaringer i fellesskapet, slik at veisøker gjennom 

andre, for eksempel tar i bruk ulike begrep og gjør det til sitt eget eller finner andre begreper 

for å sette ord på egne tanker. Vygotsky var opptatt av menneskets potensial og at det er aktivt 

lærende. Potensialet ligger i det Vygotsky kaller den nærmeste utviklingssonen. Sett i lys av 

dette innebærer det at veiledningen, begreper og utfordringer må tilpasses deltakerens 

nærmeste utviklingssone (Bjerkholt,2017) Vygotsky er også opptatt av møte den lærende der 

hvor personen er og at man sammen kan løse problemer og bevege seg opp på et høyere 

avansert nivå, enn det den enkelte klarer (Bjerkholt,2017)»… Actual developmental level as 

determined by independent problemsolving» and the higher level of »potential development 

as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more 

capale peers»Vygotsky, referert i Bjerkholt (, s.211). 

Bjerkholt (2017) er opptatt av at veiledning i et dialogisk perspektiv. I et dialogisk perspektiv 

står rektor og veileder i et dialektisk forhold til hverandre og blir medansvarlige for 

tolkningen av meningsinnholdet i en veiledningssituasjon. Det dialogiske perspektivet 

stammer fra den russiske språkfilosofen Bakhtin. Hans tanker om dialogens betydning blir 

kalt dialogisme. Bakhtin var opptatt av de språklige aspektene av mellommenneskelige 

relasjoner og samhandling og at det er i dialog mening blir skapt, kunnskap utviklet og læring 
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skjer. Bakhtin bruker begrepet «dialogisk bro» for å forklare relasjoner og det felles ansvaret 

deltakerne har for medskapingen i dialogen (Dysthe,1997). 

Jeg velger også å ta med en annen innfallsvinkel som omhandler det å ta utgangspunkt i det 

veisøkeren har opplever at de mestrer. Albert Bandura referert i Bjerkholt (2017) er opptatt av 

mestringsopplevelser og at en person som har høye mestringsforventninger til seg selv kan 

sette høye mål for sin egen læring, mens en person med lave mestringsforventninger til seg 

selv mest sannsynlig vil sette lavere mål til seg selv.» Enactive mastery experiences are the 

most influential source of efficacy information because they provide the most authentic 

evidence of whether one can muster whatever it takes to succeed. (s. 214) 

 

2.4 Ledermodeller med vekt på læringssentrert 

ledelse 

Her gjør jeg rede for hvordan skoleforskere i flere tiår vært opptatt av hvordan skoleledere 

kan påvirke elevens læring. 

I søken etter den mest effektive måten å lede på har det blitt utviklet mange modeller som 

ønsker å formidle den mest effektive og formålstjenlige metoden (Brandmo og Aas, 2017). 

Noen eksempler er: Instructional leadership (Hallinger, 1990), Transformational leadership 

(Leithwood,1992), Distributed leadership (Spillane, Halverson og Diamond, 2001) referert i 

Brandmo og Aas (2017). 

I denne oppgaven vil jeg se nærmere på Instructional leadership som videre blir kalt 

læringssentrert ledelse (Brandmo og Aas,2017) gjennom » elevsentrert skoleledelse» 

(Robinson, 2014) og metoden «Learning walks» (Freedman ,2015).  

 

De siste årene har det blitt lagt større vekt på målstyring, effektivisering og ansvarliggjøring 

(Colbjørnsen, 2013). For å nå målene og finne den mest effektive måten å lede på er det flere 

teoretikere som mener å ha funnet de mest betydningsfulle retningene. Jeg velger å beskrive 

læringssentrert ledelse nærmere. 
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Instructional leadership, som kan oversettes til læringssentrert ledelse (Brandmo og 

Aas,2017), ble lansert som et nytt begrep i skoleforskningen på slutten av 70-tallet og starten 

av 80-tallet. Denne retningen oppsto som et begrep for å sette ord på ledelse ved skoler der 

elevene mot alle odds lyktes (Colbjørnsen, 2013). Ledere i skoler fra fattige bydeler i USA 

har hatt en spesiell rolle i å sette fokus på undervisning og læringsmiljø. Lærerne jobbet med 

høye forventninger til seg selv og elevene, med fokus på utvikling av egen praksis. I front var 

lederen og håndhevet dette ved å være tett på praksis. Tanken bak det hele var at 

målorientering og effektivitet skulle føre til et bedre læringsutbytte (Colbjørnsen, 2013).  

 

Et eksempel på læringssenrert ledelse er Robinsons «elevsentrert skoleledelse». En metode 

innen læringssentrert ledelse er Freedmans Learning Walks. Begge retningene er innenfor 

Instructional leadership men har ulike tilnærminger. Robinsons teori og metodikk er å være 

tett på lærerne gjennom å styrke deres læring og utvikling og ikke minst sørge for at skolens 

mål, ressurser, datainnsamling og bruken av den sikrer et trygt og godt læringsmiljø. Teorien 

beskrives nærmere i punkt 2.5. Freedmans teori er først og fremst en metode, med teoretiske 

begrunnelser. Den er «hands on» og direkte knyttet til klasserommet. Den beskriver konkret 

hvordan leder kan komme tett på elevenes læring. Jeg vil gjøre nærmere rede for metoden i 

punkt 2.6.Robinson nevner også klasseromsobservasjoner, men har ingen konkrete 

beskrivelser av hvordan dette bør gjennomføres.  

Den direkte styrende lederrollen frembrakte etter hvert et behov for mer demokratiske måter å 

bedrive skoleledelse, noe som avlet ideer om Transformational og Distributed leadership som 

etter hvert vokste frem som lederteorier i skolesektoren (Brandmo og Aas, 2017). Mens 

Instructional leadership hadde fokus på rektor som en autoritet og sentrum for kompetanse og 

eksekusjon, så ble Transformational og Distributed leadership oppfattet som mer demokratisk 

og relasjonell (Brandmo og Aas, 2017) Jeg velger å fokusere på Instructional leadership 

gjennom først å prestere teorien rundt elevsentrert ledelse (Robinson,2014), deretter gjør jeg 

rede for metoden Learning Walks (Freedman,2015) som er en teoribasert metode for 

skolevandring.  
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2.5 Elevsentrert skoleledelse  

Her gjør jeg nærmere rede for Robinsons teori om elevsentrert ledelse som er en 

evidensbasert teori om skolelederes betydning for elevenes læringsresultater og en praktisk 

innføring i hvordan man som skoleleder kan utvikle en læringsfremmede kultur og felles, 

kollektiv profesjonalitet blant lærerne. Robinson påpeker tre essensielle ledelsesferdigheter 

som er framtredende på skoler som får til dette: å anvende relevant kunnskap, å løse 

komplekse problemer og å bygge tillitsrelasjoner (Robinson, 2014). Teorien er at 

skoleledelsen ved skoler som presterer bedre enn på andre skoler med sammenlignbare 

rammevilkår fokuserer på fem dimensjoner gjennom å etablere mål og forventninger, 

strategisk bruk av ressurser, forsikre seg om at kvaliteten på undervisningen som gis, lede 

lærernes læring og utvikling, og sikre et velordnet og trygt læringsmiljø. Jeg velger å 

fremheve den sistnevnte ledelsesferdigheten, å bygge tillitsrelasjoner i et eget punkt og 

deretter utdype de fem dimensjonene. 

2.5.1 Å bygge tillitsrelasjoner 

Ifølge Robinson (2014) bygger skoleledere tillitt ved å modellere fire kvaliteter som tillitt er 

basert på. Den første og mest basale er respekt som vises ved å anerkjenne andre menneskers 

ideer. Den andre er å vise personlig omsorg som gir tillitt gjennom å bry seg om personalets 

liv både privat og profesjonelt. Den tredje faktoren er kompetanse og dreier seg om lederens 

evne til å ta tak i skolens utfordringer og kyndighet på de ulike områdene en skole har som 

oppgave å løse. Den fjerde kvaliteten en leder bør inneha er integritet og handler om at det er 

sammenheng mellom det lederen sier og gjør og at vanskelige konflikter blir løst på en 

prinsipiell og rettferdig måte (Bryk og Schneider (2002) referert i Robinson (2014. s.41). 

2.5.2 Å etablere mål og forventninger 

Første dimensjon er å etablere mål og forventninger og dreier seg om å sette klare og 

spesifikke mål som gir fokus og kan bidra til koordinering av jobben som pedagogene skal 

gjøre. Robinson sier at tre forhold må være sikret i forhold til mål: Lærerne må oppleve seg 

personlig forpliktet, ha tro på at de får det til og målet må være så konkret og håndterbart at 

lærerne selv kan ha oversikt og kontroll over egen framgang mot målet (Robinson, 2014). For 

at rektor skal få til engasjement og ønske om endring, må lærerne oppleve at nåværende 
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situasjon ikke er optimal og ha et ønske om utvikle og forbedre praksis. For å få til dette, må 

rektor ta med personalet sitt gjennom en involverende prosess som også har et relasjonelt 

perspektiv. Visjonen må være kollektiv i motsetning til å tilhøre en enkelt leder, og den må 

oppstå gjennom diskusjon i motsetning til å bli påtvunget. (Robinson, 2014). Dersom lærerne 

ikke føler behov for, eller tror de vil ha nytte av endring, vil de heller ikke akseptere nye 

forslag til forandringer eller ivre etter å få det til. Lærere kan oppleve at nåværende praksis er 

god og ikke føle behov for endring eller mene at de allerede gjør det som blir foreslått. I dette 

arbeidet kan leder benytte seg av konstruktive problemsamtaler som bygger på tillit og åpner 

for en samarbeidende vei mot forbedring (Robinson,2014). I prosessen frem mot nye mål er 

ikke innsats nok alene, men det er også behov for strategier der det kan være mer 

formålstjenlig med prosessmål enn prestasjonsmål. Det vil si at det i en periode blir viktigere 

med hvordan oppgaven skal gjøres enn det spesifikke målet. Det bør være klare kriterier for 

hva som er kjennetegn på forbedring og det bør ikke være for mange mål. I følge Robinson vil 

ledelse av dette målarbeidet kreve en «åpen for læring-måte» å samtale på. Samtaleteknikken 

sjekker ut og bygger tillit for å nå målene og modellerer konstruktiv problemsamtale og finner 

ut hvordan det står til med lærernes kapasitet helt fra starten av (Robinson, 2014). «Å sette 

spesifikke mål øker prestasjon når folk er engasjert i målet og tror de har kapasitet til å oppnå 

det» (Robinson 2014, s.62). 

2.5.3 Strategisk bruk av ressurser 

Andre dimensjon handler om ressurser som i denne sammenhengen er tid, penger og 

mennesker. Disse ressursene skal brukes på en måte som gjenspeiler skolens mål. Målene skal 

være retningspiler for hvordan ressursene skal organiseres og denne sammenhengen skal vises 

tydelig i budsjett, timeplan og personalpolitikk. For det første må ledelsen være samkjørte, 

omforente og beslutningen godt kommunisert om hvilken type personal og 

undervisningsressurser som med all sannsynlighet vil fremme måloppnåelse. For det andre må 

lederteamet ha evne til analysering og kritisk evaluering av nåværende ressursbruk og 

begrunnelsene den er basert på. Og sist men ikke minst må lederteamet være i besittelse av 

gode relasjonsferdigheter for å kunne jobbe seg gjennom prosessen på en god måte 

(Robinson, 2014). Kvaliteten på undervisningen kan forbedres gjennom gjennomtenkte 

systemer for opplæring og utvikling av lærerne og gjennom bevisst utvalg av ansatte i forhold 

til hva som er skolens satsingsområder. Når det gjelder undervisningsprogrammer og 

læringsstøttende materiell eller verktøy, må nytten av disse være dokumentert i forskning. 
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Lærere som leverer undervisning i særklasse, må også ha undervisningsmateriell av høy 

kvalitet tilgjengelig. Det er viktigere å ha et system for profesjonell læring hos lærerne enn 

effektiv undervisningsteknologi eller nye læreplaner. Det er utvikling og bedring av kvaliteten 

i klasserommet som har størst betydning for elevenes læring (Robinson, 2014). 

2.5.4 Å forsikre seg om kvaliteten på undervisningen 

Den tredje dimensjonen har fokus på pedagogisk ledelse som ledes gjennom å forsikre seg om 

at det er høy kvalitet på undervisningen. På høytpresterende skoler skiller ledelsen seg ut ved 

at de driver aktivt tilsyn og koordinering av læreplanarbeid. Lederne er tilstede og deltar i 

diskusjoner om undervisning og hvordan den påvirker elevprestasjoner. Det foretas 

klasseromsobservasjoner med konstruktive tilbakemeldinger og lærerne følger systematisk 

med på elevenes fremgang. Med andre ord er det en kombinasjon av læreplanarbeid, 

systematiske tilbakemeldinger til lærerne og bruk av data som måler elevfremgang for å 

forbedre undervisningen. Summen av dette krever en skolekultur der man er opptatt av 

utvikling og samarbeid som bygger på forskning. Videre kan lærere bygge sterkere 

profesjonelle læringsfelleskap når de har en tilnærmet lik inngang til undervisning og læring. 

Sammenheng i skolens undervisningspraksis på tvers av trinnene kan gi en felles ramme som 

kan føre til at elevene lærer mer. Det kan være krevende å flytte en skole fra privat praksis til 

en felles praksis og hvis den private kulturen er sterk kan lederen benytte seg av en 

«konstruktiv problemsamtale» som i denne sammenhengen vil handle om at lærerens 

nåværende praksis ikke er på linje med skolens felles praksis. Det handler om at kvaliteten i 

undervisningen er hele skolens ansvar og at felles praksis skal sikre at elevene presterer best 

mulig. De fleste skoler har mye dokumentasjon på elevresultater. Utfordringen kan være at 

denne dokumentasjonen ikke blir brukt systematisk til å forbedre elevresultater. På et flertall 

skoler gjøres det mange undersøkelser og tester, men rutiner for å følge de opp i etterkant er i 

ulik grad etablert på skolene. Her trenger rektor de tre ferdighetene som Robinson legger vekt 

på for at en leder skal kunne bruke de fem dimensjonene: Å anvende relevant kunnskap, å 

løse komplekse problemer og å bygge tillitsrelasjoner. Å bygge en kultur som bruker 

evidensbasert kunnskap krever en balansegang mellom disse tre ferdighetene. Det er også 

viktig å understreke at «data kalibrerer, men erstatter ikke, profesjonelle vurderinger» 

(Robinson, 2011.s 93). Med andre ord så er det av betydning hvordan data fra for eksempel 

nasjonale prøver og elevundersøkelsen blir forstått og hvordan det videre brukes som en kilde 

til forbedring. Målet er at relevant data blir brukt og at det ikke brukes ressurser på å samle 
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inn irrelevant data. Det må en dyp personlig erkjennelse til i forhold til å lære å bruke data og 

forståelsen av hvorfor det er så viktig å bruke det til å utvikle praksis. Uten en slik erkjennelse 

blir det en øvelse i å evaluere andre og ikke noe som bidrar til kollektiv læring og forbedring. 

Dette innebærer at man må sette opp hypoteser og diskutere hva de kan bety. I følge Robinson 

(2014) vil en kultur som bygger på forskning, ha flere kritiske spørsmål og tilnærminger. Det 

betyr også at man tar høyde for at vurderinger kan være feil og at de kanskje må undersøkes 

og begrunnes på nytt. 

2.5.5 Å lede lærernes læring og utvikling  

Fjerde dimensjon handler om å bygge kollektiv kapasitet på egen skole. Robinson (2014) 

mener at den mest effektive måten skoleledere kan påvirke elevenes læring på er gjennom å 

fremme og være tett på lærernes utvikling og læring. Rektor vil gjennom dette kunne sette seg 

inn i lærernes hverdag og vite noe om utfordringene de står i og hva de trenger for å hanskes 

med utfordringer. Det blir rektors ansvar å legge til rette for gode læringsforhold. Rektor kan 

være en rollemodell ved å modellere og fasilitere arenaer for læring. Det handler om en 

kollektiv praksis som tar høyde for å lære av hverandre og hjelpe hverandre mot målet. Et 

profesjonelt læringsfelleskap kan også skape et større mangfold som kan vurdere og prøve ut 

ulik praksis for å stadig utvikle undervisningen. Noe som igjen kan begrense individuelle 

antakelser. Utvikling av felles språk kan også bidra til å forstå hverandres praksis. Et høyt 

nivå av kollektiv praksis kan også utjevne elevenes læring på tvers av elevenes 

sosioøkonomiske status. Effektiv ledelse av lærernes læring betyr at rektor bruker forskning 

som grunnlag for det utviklingsarbeidet som mest sannsynlig vil endre undervisningspraksis 

til det beste for elevene.  

 

Ledere kan snakke om motstand i organisasjonen eller på skolen. Robinson (2014) råder 

ledere til å bytte ut ordet motstand med noe hun kaller handlingsteori. Det er et mer objektivt 

ord og betegner hvilke verdier og meninger som ligger bak lærerens handlinger. Når vi forstår 

en persons handlingsteori så ser vi bakteppet for hvorfor personen ikke gjør det ledere mener 

han/hun burde gjøre. Altså er det viktig å få tak i teorien i handlingen.  

 

Robinson er opptatt av bruken av ekstern ekspertise som en viktig side ved profesjonell 

utvikling. Hun snakker om en ekstern person som har kapasitet og evne til å presentere nye 

muligheter for lærerne, utfordre sosiale normer som stenger for utvikling og ha fokus på 
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elevenes læring. Det kan være en annen lærer på samme skole, en coach, en forsker eller en 

ekstern konsulent(Robinson,2014). 

2.5.6 Sikre et velordnet og trygt læringsmiljø.  

Den femte dimensjonen handler om at elever og lærere må føle seg trygge både psykisk og 

fysisk. Ordensreglementet og rutiner må oppleves som rettferdig og konsekvente. Det må 

være et grunnlag, før skolen kan lykkes med utvikling og løft i forhold til læringsmiljøet. Det 

handler også om at ledelsen og de voksne på skolen må ha gode relasjoner og høye 

forventninger til prososial atferd. Dette igjen vil også beskytte personalet på skolen mot uro 

og press fra foresatte på den ene siden og skoleeier på den andre siden. Ledelsen på 

høytpresterende skoler ser ut til å takle disse utfordringene bedre enn lavtpresterende skoler 

med tilnærmet lik elevmasse (Robinson, 2014). Et annet aspekt er konflikthåndtering. En 

studie viste sterk sammenheng mellom rektors evne til å identifisere og løse konflikter tidlig, 

og elevenes prestasjoner Eberts og Stone (1986), referert i Robinson ( 2014). Her kan et viktig 

stikkord være «tidlig intervensjon». Det kan være svært vanskelig å finne ut hva som er hva 

når en konflikt har eskalert og låst seg. Det kan ta tid og krefter og fokuset bort fra skolens 

hovedmandat, nemlig læring hvis det er mange og store konflikter i skolehverdagen. Formålet 

med dimensjon fem er å skape et skolemiljø som fremmer grunnlaget for elevenes 

engasjement og læring (Robinson, 2014). 

 Elevengasjementet har tre aspekter: Det handlingsmessige, det følelsesmessige og det 

kognitive Wang og Holcombe (2010), referert i Robinson (2014, s, 121). Det handler om at 

skolen er et godt sted å være og at elevene er engasjerte og involverte i det som skjer i 

skolehverdagen. Det henger også tett sammen med at klasserommet er et sted å lære og 

kvaliteten på læringen. Elevene er mer engasjerte og motiverte når de har kontroll over egen 

læring og er aktive deltagere i undervisningen, som henger sammen med erfaringer og 

interesser (Robinson, 2014).  

Det har skjedd store endringer i skoleleders rolle i forhold til fokus på det som Robinson 

(2014) kalles «input og output» Det første dreier seg om ressursbruk, regler og rutiner, mens 

output dreier seg om at rektor har ansvar for de resultatene som oppnås på skolen og 

utviklingen av disse. I følge Robinson har rektors rolle gått fra å være administrator til mer i 

retning av en inspirator og veileder som kan samarbeide tett med lærerne om skolens «output» 

Rektors arbeid med skolens resultater skal være dypt forankret i kunnskap om hvordan læring 
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og undervisning kan forbedres og ikke minst hvordan leder sammen med lærerne kan utvikle 

seg fra A-Å og nå målene sine (Robinson, 2014). Robinson sier også mye om foresattes 

involvering i sammenheng med den femte dimensjonen. Jeg velger ikke å fokusere på det her, 

da det blir for omfattende. 

Rektors rolle er kompleks og skal dekke mange områder. Men hovedmålet for rektor er 

elevenes læring. Et verktøy rektor kan bruke for å få mer innsikt i og være mer direkte 

involvert i elevens læring på, er metoden jeg gjør rede for i neste punkt. Det er også et verktøy 

skoleeiere og eksterne veiledere kan benytte seg av som en innfallsvinkel til veiledning av 

rektor. I punkt 2.7 vil jeg gjøre nærmere rede refleksjoner rundt dette.  

2.6 Learning Walks  

Robinson er opptatt av at lederens viktigste bidrag til å påvirke elevenes prestasjoner er 

gjennom å lede lærernes læring og utvikling (Robinson,2014) Andre forskere og pedagoger 

forfekter at lederen bør direkte involverer seg gjennom observasjon i klasserommet for å 

kunne påvirke elevenes læring. Som et eksempel skriver Carolyn J. Downey (2004) i boken 

The Three-Minute Walk-Through, at den eneste måten en rektor kan påvirke elevprestasjoner 

på, er gjennom læreren og dennes handlinger i klasserommet. (Downey et al. 2004) referert i 

Carolyn J.Downey (2004).  

En metodikk for skolevandring som har blitt introdusert for blant annet et stort antall skole og 

barnehageledere i Telemark, Buskerud og Vestfold er Learning Walks. 

  «Learning Walks» er en metodikk som er utviklet av Dr Beverly Freedman (Ontario 

institutes for Studies in Education), og har med suksess vært i bruk som felles metode ved 

skolene i Ontario, Canada i flere år. Lærende vandringer fører til at skole/barnehage ledere 

og lærere sammen kommer tett på elevenes /barnas læringsarbeid og sammen lærer mer om 

hva som bidrar til å videreutvikle barnas/elevens læring” (KS læring 13.10.2017). 

Learning Walks går ut på at skoleledere samler data ved hjelp av bevisst og målrettet 

observasjon i klasserommene. Det gir rektor og andre skoleledere informasjon som kan vise 

om det undervises etter læreplanen (nasjonalt og lokalt), i tråd med skolens utviklingsplan, er 

effektivt og om det er sammenfall og helhet i lærernes praksis i klasserommene. Gjennom 

systematiske observasjoner i klasserommene får rektor innsikt og informasjon, og kan stille 



25 

 

utforskende spørsmål til lærerne for å stadig utvikle og forbedre praksis som igjen kan ha 

direkte innvirkning på elevenes læringsutbytte (Freedman ,2015). 

Det at rektor er tilstede og observerer i klasserommet gjør at rektor får status som veileder og 

mentor gjennom å være tett på praksis og kan gi tilbakemeldinger som er knyttet til reelle 

observasjoner i klasserommet. Oppfølging i etterkant er kollektiv, godt planlagte og har en 

klar intensjon (Freedman, 2015). 

Rektor kan skaffe til veie dokumentasjon på læring i klasserommene og skolens arealer 

gjennom observasjon, spørsmål og spesifikke «look fors». I følge Freedman (2015) utvikler 

lærerne sin praksis gjennom felles kapasitetsbygging som utvikles gjennom refleksjon og 

tilbakemeldinger fra kollegaer. De ønsker skolebaserte ledere som kjenner til og er synlige i 

klasserommene hvor undervisningen og læringen skjer. Lærere vil gjerne være deltakere i 

strukturerte diskusjoner om læring og utbytte for å bygge felles forståelse. Rektor kan være 

direkte årsak til utvikling i klasseromspraksis og prestasjoner gjennom å gi deskriptive 

kollektive tilbakemeldinger (Freedman, 2015). 

Learning Walks har følgende kjennetegn: Korte uformelle besøk fra 3-10 minutter i hvert 

klasserom. Observasjonene er hyppige og målrettede, de foregår i alle klasserom og 

læringsarenaer slik at leder kan få en innsikt i om læringen er helhetlig og på tvers av klasser 

for å kunne se sammenheng mellom klasserommene, som kan bygge felles kapasitet på 

skolen. Det er fokus på elevenes læring, og besøkene gjennomføres av rektor og de andre 

lederne på skolen som avdelingsledere og inspektører. Elevene er delaktige i besøkene ved at 

de får spørsmål om sin læring når lederne er på vandring. Veggene i klasserommet og skolens 

fellesområder er en del av observasjonene og tilbakemeldingene.  Tilbakemeldingen til 

lærerne gis i all hovedsak kollektivt og bærer preg av å være samarbeidende og deskriptive, 

samtidig som de er basert på forskning på hva som påvirker elevenes læring. Skolelederne 

følger med på resultatene ut fra tilbakemeldingene gjennom nye observasjoner og bruker det 

igjen sammen med skolens innsamlede data som elevundersøkelsen, nasjonale prøver med 

mer (Freedman, 2015). 

Når skolen skal utarbeide kjennetegn for god undervisning så er lærerne sentrale i prosessen. 

Det skal ikke være kontroll og evaluering som skal være i fokus, men utvikling av et felles 

språk som igjen er utgangspunkt for refleksjon og læring for å forbedre elevenes læring 

(Freedman, 2015). Sentralt i metodikken er observasjonsredskapet TIDE, som er et skjema 
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som skal fungere som en linse for observasjon og tilbakemelding. Freedman understreker at 

det kan være aktuelt med ulike akronymer på ulike skoler, men at hun etter mange år og ulike 

tilnærminger har kommet frem til akkurat denne. 

T`n står for Task, det vil si oppgaven. Hva er det eleven egentlig jobber med og leder 

oppmerksomheten bort fra læreren og rett frem til elevens læring. Er oppgavene åpne eller 

lukkede? Er de rike? Er det enkeltstående oppgaver eller en prosess? Er oppgavene 

avsluttende? Kan de besvares ut fra tektsboka? Skal elevene gjengi fakta eller må elevene 

tilføre ny kunnskap? Er det reelle eksempler fra elevenes hverdag? Får elevene 

valgmuligheter og/eller fordrer at elevene reflekterer og tenker kritisk? (Freedman, 2015). 

Bokstaven I i TIDE står for Instructional strategies, det vil si didaktiske strategier og viser til 

hvordan læreren underviser, sagt med andre ord hvilke handlinger læreren konkret utfører når 

han eller hun introduserer, konsoliderer og vurderer læring. Ofte er det læreren som er i fokus 

i klasserommet og vandringen gir gyldne anledninger til å sette fokus på elevenes stemme, 

med fokus på egen læring. Målet er å styrke og øke elevens stemme og valgmuligheter i 

undervisningen (Freedman, 2015).  

D står for klasserommets design og gjenspeiler hvordan lærere har lagt til rette for visuell 

læring i klasserommet, det vil si synlig læringsstøttende materiell, veggpynt og hvordan 

klasseromsmiljøet er organisert.  

Til slutt i TIDE skjemaet kommer E som referer til elevenes engasjement. Er det læringslyst, 

motivasjon og kollektiv aktivitet i klasserommet? Eller bærer det preg av lydighet, uro eller 

passivitet? Er det et utforskende miljø og er det “burning brains”? Elevene er de beste vitnene 

og kilde til informasjon om deres egen læring.  

 

Det er viktig at skolevandringen ikke blir et ferdig program, som skoleleder blindt følger, men 

at rektor gir den sitt personlige preg. På tvers av satsingsområder på skolen, kan TIDE være et 

nyttig verktøy for å kunne sammenstille da at med det som egentlig skjer i klasserommene til 

daglig og gi rektor innsikt i hvordan kunnskap formidles, og arbeidsmåter og strategier 

brukes. Funn gjort på vandringer, på grunnlag av felles utarbeidede indikatorer, kan brukes til 

refleksjon og kollektiv utvikling av praksis i lærergruppa (Freedman, 2015). 
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For å være en god veileder for lærerne fokuserer Freedman på at rektor bør være sympatisk, 

god lytter, og ha et tankesett som er åpent for læring og fokuserer på kollektive 

tilbakemeldinger. 

 

Gjennom feedback som gir lærerne mulighet for å dele og forbedre sin praksis, bygges også 

eierskap til de endringer som fremmer elevenes læring Hargreaves og Fullan(2012) referert i 

Freedman(2015, s.21). 

 

Skoleleder bør modellere hva de ønsker skal foregå i klasserommene. Tilbakemeldinger fra 

klasseromsobservasjonene gis kollektivt på tvers av trinn, klasser, team og seksjoner. 

Datainnsamlingen fra vandringene er utgangspunktet for å sikre kollektiv læring og der hvor 

ønsket praksis ikke skjer, kan rektor eksempelvis sette inn støtte til kollegabasert læring 

(Freedman,2015). 

 

     “Hattie (2012) says that effective leaders to impact student achievement with a.42 effect 

size must: Work to minimize disruptions in teaching and learning during the school day, 

ensure teachers have high expectations for their students(academic optimism),be visible in 

classrooms, observing the learning process, focus on pedagogical issues of improving 

learning, use students achievement data to interpret studentachivement in terms of strengths 

and needs with teachers and develop a culture of learning where the quality and nature of 

learning for all students matter” referert i Freedman ( 2015, s.24).  

Learning Walks kan fungere som et verktøy på flere nivåer og som et overordnet verktøy for 

kollektiv læring. I neste punkt viser jeg til Learning Walks som et styringsverktøy for rektor 

illustrert gjennom Steinar Strands skoleutviklingsmodell. 

2.6.1 Learning Walks som styringsverktøy 

Steinar Strand, rektor ved en ungdomsskole i Tønsberg har laget en skoleutviklingsmodell, 

der han ser Learning Walks som en metode og styringsverktøy som settes sammen med 

skolens utviklingsplan, læreplan (lokal og sentral) og alle nivåer i skolesystemet. Som rektor 

bruker han Learning Walks som et styringsverktøy hvor han har fokus på elevens læring og 

hvor han i reflekterende samtaler på trinn bygger et profesjonelt felleskap gjennom å være 

likeverdige parter i samtale og dialog(Steinar Strand,2017). Hvis man ser på modellen og 

tenker at kommunalt nivå og skolenivå henger tett sammen, så kan man tenke seg at modellen 
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kunne blitt brukt som styringsverktøy for skoleeier også. Hvis skoleeier hadde vandret 

sammen med rektor, så kunne det fungert som utgangs punkt for en reflekterende samtale i et 

veiledningsperspektiv, som også kunne(ref modellen) innebefattet analyseresultater og 

skolens utviklingsplan. Learning Walks kunne  også vært et verktøy for en ekstern veileder 

som sammen med rektor skolevandret for så å kunne reflektere rundt skolens praksis og 

utvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell: Steinar Strand, 2017 

Elevsentrert ledelse som teori og Learning Walks som metode kan på hvert sitt vis belyse 

teori og praksis knyttet til rektorenes opplevde behov for veiledning. Dette vil jeg drøfte 

nærmere i drøftingsdelen opp mot utvalgte funn i empirien.  
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3 Metode og vitenskapsteori  

«Veien til målet» er den opprinnelige betydningen av ordet metode (Kvale og 

Brinkmann,2013). I dette kapittelet gjør jeg rede for hvordan min vei mot målet har fortonet 

seg. 

3.1 Fenomenologi 

Jeg har valgt en fenomenologisk tilnærming. Fenomenologi kan beskrives som et begrep som 

peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener utfra aktørens eget ståsted og beskriver 

verden slik informanten opplever og forstår den (Kvale og Brinkmann,2015). 

Forskningsintervjuet gir forskeren tilgang til menneskenes grunnleggende opplevelser av 

deres livsverden (Kvale og Brinkmann,2015). Videre er et semistrukturert livsverdensintervju 

en form som brukes når forskeren søker å innhente beskrivelser fra intervjupersonens 

opplevde livsverden og særlige fortolkninger av meningen med fenomenet som blir beskrive 

(Kvale og Brinkmann, 2015). I denne undersøkelsen ønsker jeg å få frem tre rektorers 

opplevde jobbhverdag og deres opplevde behov for veiledning , gjennom semistrukturerte 

intervjuer. Intervjuformen ligger nær opp til en samtale, men har et formål og er derfor mer en 

profesjonell samtale. Den semistrukturerte formen er åpen, men følger samtidig en strukturert 

intervjuguide. Spørsmålene kan ses på som et utgangspunkt for en samtale rundt et tema.  

3.2 Forskningsdesign 

 Som en ramme for mitt forskningsdesign har jeg brukt Maxwells modell for kvalitativ 

forskning. Forskerrollen og forskerdesignet påvirker hverandre gjensidig, så jeg vil også gjøre 

rede for forskerrollen i dette kapittelet.  Empirien har blitt samlet gjennom kvalitative 

intervjuer og begrunnes under punktet om forskningsmetode. Maxwell har ikke med den 

etiske dimensjonen, men jeg velger allikevel å ta med et punkt om dette i kapittelet, som jeg 

har kalt etiske perspektiver. Maxwells modell er en interaktiv modell, hvor de ulike 

elementene påvirker hverandre. I sentrum for modellen står forskningsspørsmålene som blir 

utgangspunktet for de valgene man som forsker tar underveids i forskningsprosessen. Jeg vil i 

det følgende gjøre rede for hvert av temaene i modellen. Jeg starter med forskningsspørsmål. 
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3.3 Forskningsspørsmål 

I dette avsnittet gjør jeg rede for forskningsspørsmålene i oppgaven. Forskningsspørsmålene 

er forskerens teoretiske spørsmål knyttet til temaet i undersøkelsen (Kvale og 

Brinkmann,2015). Problemstillingen i undersøkelsen er: Hvilket opplevd behov for 

veiledning har rektor? Forskningsspørsmålene bli en operasjonalisering av spørsmålet og et 

forsøk på å bryte spørsmålet ned i mindre enheter som kan belyse temaet fra ulike kanter. 

Forskningsspørsmålene er: På hvilke områder opplever rektor mestring i jobben sin? På 

hvilke områder opplever rektor behov for veiledning? Hva slags veiledning opplever 

rektor behov for? 

Gjennom disse forskningsspørsmålene vil jeg undersøke, analysere og videre søke å reflektere 

rundt funnene gjennom drøfting. I min oppgave dreier det som en higen etter å få vite hvordan 

rektorene opplever sin jobbhverdag, hva de er opptatt av, hva de mestrer, hva de ikke mestrer 

så godt og om de opplever behov for veiledning. Det kan føles godt å få snakke om det man 

gjør og interesserer seg for og å sette ord på hvordan man opplever utfordringer og gjøremål i 

jobbhverdagen. Den ene rektoren sa at han takket ja til og la seg intervjue for å kunne 

reflektere rundt jobben sin og sortere tankene sine. Neste element i Maxwells modell er mål. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT5b7_yeDVAhUEAZoKHQuqDaEQjRwIBw&url=http://www.trevorowens.org/2014/08/where-to-start-on-research-questions-in-the-digital-humanities/&psig=AFQjCNFlhFY5XqB8NIM4cYO9WZphZKKe7w&ust=1503138643953920
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3.4 Mål 

Betegnelsen Maxwell bruker er goals. En klar forståelse av oppgavens mål, vil motivere i 

arbeidet med oppgaven og hjelpe til å holde fokus på hva som er essensielt (Maxwell, 2013). 

Jeg har hele tiden hatt fokus på målet med oppgaven og hva jeg ønsker den skal gi av ny 

kunnskap, innsikt og forståelse, først og fremst personlig. Jeg ønsket å få en dypere forståelse 

og innsikt i rektors opplevde behov for veiledning og finne ut hvor skoen trykket, det vil si 

hvilket eller hvilke områder det dreier seg om. Men det overordnede målet med oppgaven er å 

lære seg å forske gjennom å samle inn data, kode og analysere data, og drøfte funnene. Det er 

en prosess og gjennom prosessen foretas det mange valg og refleksjoner. Det er ikke en lineær 

prosess, men mer en sirkulær prosess som oppleves som to skritt frem og et tilbake. Og 

kanskje enda oftere et skritt frem og to tilbake. Noen ganger har jeg opplevd at målet kjennes 

klart og nært andre ganger har målet blitt uklart og fjernt, for igjen å bli klarere, noe som 

føyer seg inn i den sirkulære prosessen. Videre i Maxwellls modell følger metode og i neste 

punkt gjør jeg rede for forskningsmetode og vitenskapsteori. 

3.5 Forskningsmetode og vitenskapsteori 

Under gjør jeg rede for valg av metode for innhenting av empiri i oppgaven, som Maxwell 

kaller methods. Forskningsmetode handler ifølge Maxwell (2013) om: «…how of collecting 

and making sense of your data», det vil si hvordan man samler inn empiri og gir den 

meningsinnhold. Det finnes ingen ferdig oppskrift på hvordan innhente empiri og behandling 

av empirien, men det kommer an på hva temaet i oppgaven er, konteksten og de andre 

komponentene i designet (Maxwell,2015). Vitenskapen bør gi oss svar på hvordan noe er, og 

ikke på hvordan det burde være (Kleven, Hjardemaal og Tveidt,2014). Det kan være 

vanskelig og hårfine grenser mellom å beskrive og vurdere et fenomen. Forskere kan beskrive 

og analysere datamateriale ulikt. Den amerikanske kunnskapssosiologen Robert Merton har 

formulert hvordan man som forsker kan skal forholde seg til sammenhengen mellom 

forskning og kulturelle og samfunnsmessige normer og verdier. Merton referert i Kleven, 

Hjardemaal og Tveidt (2014) har fire kjennetegn på vitenskapelig holdning. Det første er at 

man skal søke etter erkjennelse av allmenn gyldighet, det vil si at forskningen skal kunne 

vurderes på generelt og saklig grunnlag, uavhengig av hvilken forsker og forskerens 

bakgrunn. Det andre kjennetegnet er at den vitenskapelige holdningen skal preges av at man 

lar andre få innsyn i resultatene av forskningen. Det bør være en grunnholdning at teorier og 
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data er felleseie og til allmenn nytte, dette for å kunne sjekke ut at det første kravet er 

innfridd. Det tredje kravet er upartiskhet og uegenyttighet. Det betyr at forskning ikke skal 

kunne manipuleres for oppnå bestemte resultater eller karrieremessige fordeler, her inngår 

også plagiering. Det fjerde kjennetegnet på en vitenskapelig holdning er systematisk skepsis. 

Det dreier seg om problematisering av bakgrunnen for hvorfor enkelte vitenskapsteoretiske og 

metodologiske synspunkter står sterkere enn andre. Det er en avgjørende holdning i forhold til 

å kunne ta opp i seg nye perspektiver gjennom å vurdere legitimitet og rekkevidde (Kleven, 

Hjardemaal og Tveidt,2014). Vitenskapelig holdning berører temaet forskningsetikk som er et 

viktig aspekt som jeg tar for meg i et eget punkt. I neste punkt ser jeg på svake og sterke sider 

ved kvalitativ og kvantitativ metode. 

3.5.1 Kvalitativ metode kontra kvantitativ metode 

Kvantitativ metode er en fellesbetegnelse på metoder som søker å måle tall og bredde. 

Metoden forholder seg til kvantifiserbare størrelser som settes i system gjennom ulike måter 

for statistisk metode. Datainnsamlingsmetoden er oftest en spørreundersøkelse i form av et 

spørreskjema. Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning(hermeneutikk) og 

menneskelig erfaring(fenomenologi). Den kvalitative metoden kjennetegnes ved at forskeren 

selv er et viktig redskap i datainnsamlingen. Det dreier seg om å se og bedømme snarere enn 

om å lære å generalisere eller kalkulerer (Kvale og Brinkmann,2015). Det finnes styrker og 

svakheter ved begge metodene. Styrken ved kvalitative metode slik jeg ser det er nærheten til 

intervjupersonen som gjør at man som intervjuer kan gå i dybden av et tema og ikke minst 

fleksibiliteten i en løsere struktur. Svakheten kan være at informasjonen og kunnskapen som 

innhentes ikke kan generaliseres og at antall intervjupersoner ikke er nok til å fremstå som 

gjennomsnittlig og representativt. Jeg har valgt kvalitativt forsknings intervju som metode. 

Det kvalitative forskningsintervjuet er en profesjonell samtale som bygger på dagliglivets 

samtaler (Kvale og Brinkmann,2015). Det kan gi forskeren et innsyn i intervjupersonens 

opplevde virkelighet og gi ny kunnskap og informasjon. For et øyeblikk kan man som forsker 

få delta i intervjupersonens liv. Jeg er ikke ute etter å generalisere et fenomen, men heller å få 

en dypere forståelse og innsikt i rektors opplevelse av fenomenet. I neste punkt utdyper jeg 

metoden kvalitativt forskningsintervju. 
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3.5.2 Kvalitativt forskningsintervju 

Jeg har valgt å bruke et semistrukturert forskningsintervju som kan være krevende da den har 

en åpen struktur og hvor samtalen kan ta andre veier enn det i utgangspunktet var tenkt. Dette 

kan være både positivt og negativt. Positivt i den forstand at det kan dukke opp interessante 

temaer man som forsker vil forfølge. Negativt i den forstand at man kan havne i en 

terapeutrolle eller komme over i samtaler som har sensitiv informasjon og hvor man som 

forsker har et etisk ansvar. Et intervju blir sett på som et håndverk. Det er en sosial 

samhandling som krever både faglig dyktighet og diskresjon. Det kvalitative 

forskningsintervjuet er tosidig, det skal foregå en personlig interaksjon samtidig som det 

produseres kunnskap (Kvale og Brinkmann,2015). Forskeren må ha bevissthet om egen rolle 

og kunnskap om etiske retningslinjer. Det er læring gjennom prøving og feiling. Samtidig må 

hele prosessen kvalitetssikres, gjennom refleksjon alene og sammen med informanter og 

kollegaer (Kvale og Brinkmann,2015). Jeg velger å utdype intervjusituasjonen. Når det 

gjelder forskerens rolle er «den distanserte nærhet» et ideal. På den ene siden er det et 

subjekt-subjekt forhold mellom forsker og informant og det er en balansekunst å være 

profesjonell samtidig som du skal være nær nok til at informanten føler seg trygg og ønsker å 

dele sine erfaringer og kunnskap. På den andre siden er det et asymmetrisk forhold og 

forskeren må fungere som et barometer på situasjonen (Kvale og Brinkmann,2015). Det kan 

oppstå situasjoner der samtalen går over i det fortrolige og da må forskeren holde sin 

forskerrolle høyt og spørre informanten om han/hun er sikker på om hun/han vil fortelle deg 

det som nå ser ut til å komme. Dette utdypes nærmere i punktet om reliabilitet og etiske 

perspektiver. Det siste elementet i Maxwells modell er validitet som beskrives i neste punkt. 

3.6 Verifisering 

Den siste komponenten i Maxwells interaktive modell er validitet. Jeg har i dette kapittelet i 

tillegg sett på begrepet reliabilitet. Validitet (gyldighet) vil si at dataene svarer på det man 

spør om og skal undersøke, og reliabilitet(pålitelighet) vil si at all innsamlet empiri er påvirket 

av den måten gjennomføringen av innsamlingen foregår på. Målet i en undersøkelse er høy 

validitet og reliabilitet. Validere er å kontrollere og valifiseringen avhenger av den 

håndtverksmessige kvaliteten på undersøkelsen (Kvale og Brinkmann,2015). I neste punkt 

gjør jeg rede for valideringen gjennom syv stadier (Kvale og Brinkmann,2015). 
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3.6.1 Tematisering 

Det første stadiet i intervjuundersøkelsen er tematisering. Forskeren må ha klart for seg 

formålet med undersøkelsen, oppfattelse av emnet og hva som skal undersøkes. Når dette er 

klarlagt, kan forskeren ta stilling til hvordan dette skal undersøkes (Kvale og 

Brinkmann,2015). Det dreier seg om hvor solide studiets teoretiske antakelser er og om det er 

en logikk i utledningen fra teori til forskningsspørsmål. Jeg har vurdert, skrevet, forkastet og 

tatt inn nye momenter i mitt teorigrunnlag for og best mulig få en logisk utledning til 

forskningsspørsmålene. Tematisering er en viktig fase for planlegging av studiet og er en fase 

som man stadig går tilbake til for å justere og tilpasse. 

3.6.2 Planlegging 

Fase to er planlegging og dreier seg om undersøkelsens kvalitet og hvilke metoder som 

brukes for å studiens emne og formål. Hvorfor og hva må klarlegges før metode velges. Her 

må alle syv stadier i undersøkelse planlegges.  I mitt tilfelle vurderte jeg det slik at kvalitativ 

metode gjennom et semistrukturert intervju egner seg best som metode for å få et dypere 

kunnskapsgrunnlag om rektors opplevde behov for veiledning. For det første har jeg ikke 

funnet noe forskning på temaet og for det andre ønsket jeg å bidra med kunnskap om temaet. 

Jeg foretok et strategisk utvalg av tre rektorer fra Vestfold og Buskerud. Jeg spurte kollegaer 

om forslag og tok deretter kontakt med rektorene på mail. Tre rektorer kan ses på som et lite 

utvalg. Men ifølge de nasjonale Forskningsetiske Komiteene, NEM (15.jan 2010, s.14.) kan et 

lite utvalg gi god kvalitet: «Et høyt antall informanter gir en større risiko for dårlig 

vitenskapelig kvalitet enn et lavt antall informanter». Jeg valgte rektorer fra grunnskolen, da 

jeg selv har mange års erfaring med grunnskolen gjennom et langt yrkesliv som lærer og 

skoleleder og derfor er mest nysgjerrig på grunnskolerektorers opplevelser rundt veiledning.   

Kriteriene mine for utvalg av rektorer var at de hadde vært rektor mellom fem og ti år. Dette 

for at de skulle ha kommet seg over den første fasen hvor rektor eventuelt ville trenge mye 

veiledning og at de samtidig hadde vært rektor så lenge at de hadde fått erfare ulike former for 

veiledning. Kjønnsfordelingen er to kvinner og en mann. Jeg har ikke undersøkt om det er 

kjønnsmessige forskjeller og anser også utvalget for lite til å undersøke det.  
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3.6.3 Intervjuing 

 Fase tre er intervjuing og validiteten handler her om kvaliteten på intervjuingen, både 

intervjupersonens troverdighet og intervjuerens dyktighet, moralske integritet og praktiske 

klokskap (Kvale og Brinkmann,2015). Intervjuene ble utført på grunnlag av en nøye 

utarbeidet intervjuguide. Intervjuguiden ble laget med Robinsons (2014) fem dimensjoner om 

elevsentrert ledelse som teorigrunnlag. Intervjuguiden er tredelt og består av 

innledningsspørsmål, oppfølgingsspørsmål og nøkkelspørsmål. Under 

oppfølgingsspørsmålene ble rektorene bedt om å lese igjennom og notere før vi snakket 

sammen. Dette gjorde jeg for at rektorene skulle få reflektere litt dypere over spørsmålene Jeg 

lærte mye gjennom intervjusituasjonen og gjorde mange refleksjoner og grep mellom 

pilotintervju og de to neste intervjuene. Et av grepene var å forberede meg på hva jeg skulle si 

hvis det oppsto en fortrolig tone og jeg beveget meg over i terapeutrollen. Dette på grunn av 

at en slik situasjon oppsto i pilotintervjuet. Pilotintervjuet ble innlemmet som et av 

intervjuene, da det inneholdt rike data. Men den delen som ble personlig og fortrolig fra 

intervjupersonens side, ble ikke transkribert og analysert. Telefonen fungerte som 

båndopptaker og noen av passiarene i intervjuet ble lyttet til mange ganger for å kunne gjengi 

intervjupersonens utsagn helt korrekt. Dette ble gjort for å ivareta reliabiliteten. Intervjuene 

ble deretter slettet for å ikke komme på avveie og for å ivareta anonymiteten.  

En svakhet i undersøkelsen min er et manglende spørsmål i intervjuguiden min som 

omhandler rektorenes forståelse av innholdet i begrepet veiledning, det vil si hva de definerer 

veiledning som. Dette kan ha medført at de har en ulik oppfatning av hva veiledning er. 

Samtidig kommer det klart fram i intervjuet hvilke opplevelser de har hatt og tanker de har 

om veiledning. Det er ikke vanskelig å forstå hva de mener, men spørsmålet burde vært med i 

innledningen av intervjuet, da deres personlige definisjon av begrepet kan ha en betydning for 

tolkning av svarene deres. 

 

3.6.4 Transkribering 

 Det fjerde stadiet er transkribering og setter spørsmålstegn ved hva som utgjør en gyldig 

overføring fra muntlig til skriftlig framstilling.. Transkriberingen er nødvendig for å kunne 

gjøre en analyse av det empiriske materialet. Det er også viktig å ivareta anonymiteten til 

intervjupersonen og andre personer som blir nevnt i intervjuet. Dette gjør at det er nødvendig 



36 

 

å fjerne personidentifiserbar informasjon i denne fasen. Jeg opplevde transkriberingen som et 

nitidig og nøye arbeid. I transkriberingsfasen etterstrebet jeg å gjengi intervjupersonens 

ytringer og meninger så korrekt som mulig, som er viktig for undersøkelsens pålitelighet. Jeg 

var opptatt av at det som ble sagt skulle skrifliggjøres ordrett.  

3.6.5 Analysering 

Det femte stadiet er analysering som dreier seg om hvorvidt spørsmålene som stilles til 

intervjuteksten er gyldige og videre om tolkningen er logisk. Og her kan resultatet få ulike 

vinklinger ut fra hvilke spørsmål man velger og fortolkningen av disse. Jeg valgte en 

teoridrevet innholdsanalyse som er det Hsieh og Shannon (2005) kaller «directed content 

analyses» referert i (Fauskanger og Mosvold,2014). I følge Mayring (2000) referert i 

Fauskanger og Mosvold (2014) baseres en slik analyse på deduktiv kategorisering og 

hovedmålet kan være å validere eller videreutvikle et eksisterende teoretisk rammeverk 

(Fauskanger og Mosvold,2014). I en slik tilnærming kan man ta utgangspunkt i tidligere 

forskning for utvikling av innledende kategorier til kodingen av tekstdataene (Fauskanger og 

Mosvold, 2014), noe jeg benyttet meg av ved å bruke Robinsons fem dimensjoner for 

elevsentrert ledelse som teorigrunnlag for kategorier for koding. Jeg tar høyde for at en annen 

tilnærming kunne gitt oppgaven en annen vinkling. Jeg vurderte det slik at i forhold til 

undersøkelsens formål og emneområde (Kvale og Brinkmann,2015) så var dette en egnet 

tilnærming. Selve analysen beskriver jeg nærmere under punktet om dataanalyse. 

3.6.6 Verifisering 

Det sjette stadiet er verifisering som er en gjennomgående refleksjon og avgjørelser gjennom 

hele prosessen for hvilke valideringsformer som er relevante for studiet og om intervjustudiet 

undersøker det den er ment å skulle undersøke. I dette stadiet kommer også generaliserbarhet.  

I kvalitative undersøkelser snakker man om «analytisk generalisering» som er et begrep som 

beskriver det å bruke kvalitative data til å si noe om mønstre i sosiale dynamikker og 

relasjoner.  En analytisk generalisering tar høyde for en begrunnet vurdering av i hvilken grad 

funnene fra en studie kan brukes som en rettledning for hva som kan komme til å skje i en 

annen situasjon. Det krever at forskeren må være nøye med å samle tilstrekkelig og relevant 

informasjon for å synliggjøre en slik overføring og det er leseren som avgjør om et resultat er 

anvendelig for en ny situasjon (Kvale og Brinkmann ,2015)  
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3.6.7 Rapportering 

  Det siste og syvende stadiet omhandler rapporteringen og hvorvidt den gir en valid 

beskrivelse av hovedfunnene i en undersøkelse og leserens rolle som en som vurderer 

validiteten i resultatene. Temaet som blir undersøkt og metodebruken skal formidles i en form 

som overholder vitenskapelige kriterier og ta hensyn til etiske dilemmaer. Reliabilitet 

refererer til datamaterialets pålitelighet. Dette vil jeg beskrive nærmere i neste punkt. 

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet har med forskningsresultatenes konsistens og troverdighet å gjøre (Kvale og 

Brinkmann 2015). Det omhandler oftest om et resultat kan reproduseres på andre tidspunkt av 

andre forskere. Som forsker kan man oppleve noen utfordringer under prosessen med 

datainnsamlingen. I forskningsarbeidet dreier det seg om bruken av metode, valg av 

informanter og innsamling av data. Det er viktig å være seg bevisst sin egen rolle i 

samhandling med de som deltar, det vil si forskerens «bias og reactivity» (Maxwell,2013). 

Forskeren kan la seg påvirke av deltagerne på grunn av nært samspill og det kan være 

vanskelig å holde seg nøytral. Det å være seg bevisst forforståelsen som forskeren har med 

seg inn prosjektet, kan både styrke og svekke undersøkelsen. Det er påkrevd og kritisk 

håndtere empirisk data og bruk av teori. Det er strenge krav til kvaliteten på resultatene som 

legges frem. For eksempel i fortolkningsprosessen, som krever at forskeren kan skille mellom 

egne og deltagernes tolkninger og forsiktighet med å tolke informantens motiver. Det er viktig 

å holde etikken høyt og la den være styrende gjennom hele prosessen. Man kan komme i ulike 

etiske dilemmaer, og det dreier seg også om etisk atferd. Etikk er neste punkt. 

3.8 Etiske perspektiver 

I januar 2013 ble de nasjonale Forskningsetiske Komiteene(FEK) opprettet som et eget 

forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. FEK skal være ledende på forskningsetikk 

i det nasjonale forskningssystemet. Formålet er å gi forskere kunnskap om anerkjente 

forskningsetiske normer. Retningslinjene er rådgivende og veiledende, de skal bidra til å 

utvikle skjønn, refleksjon, avklare etiske dilemmaer, forebygge uredelighet og fremme god 

vitenskapelig praksis (Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss 
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og teologi,2016). Etiske spørsmål er integrert i alle faser av en intervjuundersøkelse. Som 

forsker bør man være seg bevisst sin egen rolle, ha det formelle i orden, tenke igjennom noen 

forholdsregler og ha en plan for alle fasene i en undersøkelsesprosessen. (Kvale og 

Brinkmann, 2015). Jeg har holdt i dette temaet gjennom hele undersøkelsen, gjennom å lage 

meg en etisk protokoll (Kvale og Brinkmann, 2015), hvor jeg har notert meg etiske og 

moralske spørsmål som dukker opp gjennom prosessen og refleksjoner og behandling av 

disse. Det har hjulpet meg til å tenke igjennom problemstillinger, gjøre bevisste valg og hele 

tiden holde etikken høyt. Jeg har også diskutert problemstillingene rundt etikk med personer i 

nettverket mitt som er opptatt av og holder på med de samme utfordringene i sitt arbeid. 

Undersøkelsen har også vært en bevisstgjøring av min rolle som forsker og intervjuer. 

Gjennom pilotintervjuet erfarte jeg hvor lett det var å komme i en terapeutrolle. 

Intervjupersonen har en person foran seg som spør mange spørsmål om deres 

arbeidssituasjon, oppgaver og interesser og lytter interessert til alle svarene. Da er det 

fristende å komme med sine innerste tanker og bekymringer rundt jobbsituasjonen sin. Jeg var 

ikke forberedt på hvor fort og lett man havnet i terapeutrollen og lærte mye av det inn i de 

neste intervjuene mine. Pilotintervjuet er tatt med i undersøkelsen da det inneholdt så rike 

data, men en del av intervjuet er fjernet og ikke tatt med i koding og analyse på grunn av 

konfidensialitet. Erfaringen gjorde at jeg la en plan for hva jeg skulle si og gjøre dersom 

samme situasjon dukket opp i de neste intervjuene. Med andre ord laget jeg meg 

forhåndsregler. Hovedregelen var å stoppe intervjuet ved å spørre om han/hun var sikker på 

om de egentlig ønsket å gi meg konfidensiell informasjon eller gjøre intervjupersonen 

oppmerksom på at vi nå beveget oss inn på personlige betroelser og om hun/han ønsket det. 

Når det gjelder den formelle siden av undersøkelsen, så søkte jeg NSD-Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste om godkjenning av undersøkelsen (se vedlegg) 

Informantene i undersøkelsen ble informert om at deres uttalelser brukt i undersøkelsen er 

anonyme og kan ikke tilbakeføres til dem. De har også skrevet under på en 

samtykkeerklæring (se vedlegg). 

I neste kapittel vil jeg presentere funn fra undersøkelsen og angi hvilke funn jeg anser som 

sentrale i forhold til å drøfte videre. 
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4 Dataanalyse og funn 

Det er vanskelig å forklare mine funn som ulike eller i samsvar med annen forskning, da jeg 

ikke har funnet noe forskning på temaet: Rektors opplevde behov for veiledning. 

Det finnes et uttal måter å organisere kvalitativ data på. Jeg har valgt teoridrevet analyse 

(Fauskanger og Mosvold,2014). Det vil si at jeg har tatt utgangspunkt i Robinsons (2015) 

kjerneområder i teorien elevsentrert ledelse og ut fra dem laget 4 hovedkategorier. Jeg har 

også lagt til en femte kategori som skal dekke generelle og spesifikke uttalelser om rektors 

behov for veiledning som ikke kan plasseres i noen av de andre kategoriene. Alle relevante 

uttalelser i intervjuene er kodet opp mot de fem kategoriene jeg har laget. 

Hovedkategoriene er: Mål og forventninger, strategisk bruk av ressurser, lede lærernes 

læring og utvikling og sikre et velordnet og trygt læringsmiljø og sistnevnte har 3 

underkategorier: relasjoner og tillitt, samarbeid med foresatte, og forsikre seg om kvaliteten 

på undervisningen. Den siste hovedkategorien er generelle eller spesielle uttalelser om 

rektors behov veiledning som ikke passer direkte inn i kjerneområdene til Robinson. 

Kategoriene fungerer som merkelapper på min identifikasjon av nøkkelbegreper og mønstre i 

de kvalitative intervjuene. 

Videre vil jeg gjøre rede for hovedtrekkene i empirien systematisert etter de fem 

hovedkategoriene og de tre underkategoriene. Informantene presenteres som rektor 1(vært 

rektor i 5 år), rektor 2(vært rektor i 7 år) og rektor 3(vært rektor i 7 år). 

4.1 Mål og forventninger 

Her har jeg søkt å finne ut om rektor mener at det pedagogiske personalet kjenner skolens mål 

og forventningene som er knyttet til disse. Her spriker det litt mellom skolene. Rektor 2 svarer 

tydelig at det vet hun at lærerne gjør. Rektor 1 svarer at hun tror lærerne kjenner målene og 

rektor 3 drar litt på det og sier at han tror de kjenner målene i noen grad. 

Rektor 3: «De har det nok ikke under huden enda.» 
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4.2 Strategisk bruk av ressurser 

I denne kategorien ønsket jeg å finne ut om skolens ressursbruk sto i forhold til skolens mål 

og satsingsområder. Det vil si om var en ett kopling mellom hva skolen brukte penger på og 

de pedagogiske satsingsområdene. Rektor 2 og 3 mener sammenhengen er god og rektor 1 

mener at den ikke de ikke står helt i forhold til hverandre. Men når jeg går inn i svarene ser 

jeg at rektorene har forstått spørsmålet ulikt det vil si at de to rektorene som svarer at 

sammenhengen er god sier noe om at det er en sammenheng mellom hva skolen har brukt 

penger på og hvilke områder skolen har som prioriterte satsingsområder. 

Rektor 2: «Kommunens satsing har vært på regning og matematikk og da kjøpte vi inn 

læreverk til alle trinn og det er jo ganske stort økonomisk løft som vi var enige om at vi skulle 

ta.» 

Rektor 1 har forstått spørsmålet annerledes og snakker om penger som styrer antall lærere. Og 

videre snakker hun om ressurser til spesialpedagogikk. Det vil si at denne rektoren snakker 

om nivået over henne. Hun mener hun har fått tildelt for lite ressurser og at det ligger 

begrensinger i å nå skolens mål på grunn av dette. Det kan bety at spørsmålet ikke var presist 

nok, eller at jeg i intervjusituasjonen skulle forklart rektoren nærmere hva jeg mente med 

spørsmålet. Det kan også bety at hun forsto spørsmålet, men mente at det var vanskelig å få 

en sammenheng i mål og ressursforbruk på grunn av for lite ressurser i utgangspunktet.  

4.3 Lede lærernes utvikling og læring 

Under denne hovedkategorien gir alle tre rektorene utrykk for at dette er et område de er 

aktive på, mestrer og at de ha bevisste tanker rundt utviklingsprosesser. De er bevisste på at 

det er rektor som holder i utviklingsarbeidet hele veien.  

Rektor 1: «Jeg tror på det at vi alltid, som rektor er det alltid jeg som skal drifte det. Det er 

jeg som holder i det, sørger for framdrift, den overordna framdriften, holder ting varmt, 

sørger for kontinuerlig framdrift. Så den føler jeg at jeg får holdt godt i.»  

Videre snakker alle tre rektorene snakker om det kollektive ansvaret og medarbeiderskap. De 

mener alle tre å ha funnet en form som fungerer i personalet og som involverer og 

ansvarliggjør lærerne. 
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Rektor 3: «Vi kan ikke drive skoleutvikling en for en, for det er det kollektive som er viktig» 

De har også funnet måter å delegere arbeid og ansvar på samtidig som de ikke slipper den 

overordnede ansvaret. 

Rektor 3: «Jeg syns vi har lagt opp en utviklingstid, som går ofte på , enten har dem forberedt 

seg noe på forhånd, lest noe eller sett en video, eller ikke gjort noe på forhånd, så får dem litt 

tid på det i førsten. Eller jeg presenterer noe, men jeg står lite framme og jeg sier-lærerne det 

er dere som er ekspertene. Jeg bare stiller noen spørsmål og legger fram noen teorier. Også 

reflekterer dem, snakker sammen.» 

Her legger rektor vekt på at han ønsker å fungere som en fasilitator og tilrettelegger. 

Rektor 1 sier at hun delegerer noe av ansvaret med skolens utviklingsarbeid, og er 

komfortabel med det. 

Rektor 1: «…jeg makter ikke samtidig å forbedre alle powerpoint foredrag for personalet, 

mens det er det gjerne andre som gjør og har god erfaring med at det er lærere som gjør det» 

Det å lede lærernes utvikling og læring er det området alle tre nevner når de blir spurt om 

hvilket av områdene de liker best å jobbe med og det området de sier de mestrer best, og det 

området de sier de bruker mest tid på.  

Rektor 2: «Men …men jeg elsker jo når vi er i dytten i forhold til sånn utviklingsarbeid, sånn 

som den planleggingsdagen vi hadde hvor jeg var på scenen i bare et kvarter å kunne dra 

linjen og de kunne bruke det i praksis. Og når jeg da gikk rundt og de var så ivrige for å vise 

meg hva –da har vi gjort det sånn og sånn og sånn, da blir jeg proppfull av lykke og energi.» 

Rektor 3: «Ja, det er alle fall noe jeg bruker mye tankevirksomhet på. Og planlegger en god 

del. jeg tenker at det er et kjempestort ansvar for hver tirsdag å skulle samle lærerne og sørge 

for at det er en god opplevelse som fører til utvikling. For å få til det så kreves det 

planlegging. Det kreves både lange tanker, men også kort her og nå. Det kreves også god 

kjennskap til hvor lærerne står.» 
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4.4 Sikre et velordnet og trygt læringsmiljø 

Læringsmiljø defineres av utdanningsdirektoratet (6.mars 2017, Veilederen 

spesialundervisning) som: de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen 

som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. 

4.4.1 Relasjoner og tillit  

Når det gjelder relasjoner og tillitt så har de tre rektorene en del å si om temaet. 

I intervjuet har jeg tre ulike tilnærminger til temaet: Relasjon mellom rektor og lærere, 

relasjon mellom lærere og elever og relasjon mellom lærere og foresatte. Jeg vil legge vekt på 

relasjon mellom rektor og lærere, da det er rektors livsverden som har hovedfokus i denne 

oppgaven. Relasjon mellom rektor og lærere er alle tre opptatt av og sier at de legger stor vekt 

på. 

Rektor 3: «…fordi en god relasjon betyr at du opparbeider deg tillitt. Og når du har tillitt, så 

har du et handlingsrom. Det vil du merke forskjellen på rektorer. Der hvor tillitten ikke er til 

stede, der er handlingsrommet snevert, Så for meg er det å bygge gode relasjoner til de 

ansatte uhyre viktig.» 

Her sier rektor 3 at relasjon og tillitt står i forhold til det handlingsrommet du har som rektor. 

Alle rektorene sier at relasjon og tillitt henger tett sammen med det å ta med lærerne på 

beslutninger, prosesser og samarbeid.. 

 Rektor 2 sier at hun opplever tillitt og trivsel gjennom at lærerne og hun har det samme 

elevsynet. Hun kopler dette også sammen med relasjon lærere-foresatte. 

 Rektor 2: «Hovedfaktoren for at jeg trives så godt er at jeg ser at elevsynet-menneskesynet 

som preger kulturen er i tråd med mitt eget elevsyn. Det er veldig stor kjærlighet til elevene. 

Så det føler jeg –jeg får i forhold til foresatte ikke tilbakemeldinger på at det er dårlig 

relasjon. « 

Rektor 1 er opptatt av at relasjonsbygging ligger i bunn for alt som gjøres på skolen på alle 

nivåer. 
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Rektor 1:» Vi har jobba mye med relasjonsbygging. Kontinuerlig relasjonsbygging. Det 

ligger til bunn for alt på alle nivåer:» 

Rektor 3 kobler det å bygge relasjoner til å ha samme språk og opplevelse av ting. 

Rektor 3:»Være en leder som gir forståelse av hvordan det er i klasserommet, det gir eh 

bygger også relasjoner. Vi har et samme språk om det å undervise. Jeg kommer ikke med 

noen sitater fra en bok jeg har lest, men kommer med ting jeg har sett i klasserommet og 

observert eller, så de føler at det og det å bygge relasjon at vi har et felles språk og 

opplevelse av ting som skjer.» 

 

Når det gjelder temaet relasjoner og tillitt mellom elev og lærer så henviser rektorene til 

elevundersøkelsen i forhold til om elevene opplever støtte og trygghet fra læreren. De måler 

det også i hvilken grad de får klager på lærerne.    

4.4.2 Samarbeid med foresatte 

En av rektorene sier at de har jobbet mye med relasjonsbygging og knytter dette til effektive 

systemer for ulike kanaler, for eksempel  FAU. Rektorene uttrykker at de foresatte er en 

ressurs som det er viktig å ha en god relasjon til og som de ønsker å være i god dialog med. 

Rektor 3: «….det å si at foreldre er en ressurs. De må vi bruke. Kom med det! Jeg syns jo 

foreldrene på skolen utfordrer på en fin måte helt grei faglig måte når de ikke er fornøyd med 

noe, som gjelder sitt barn eller sin klasse. Så syns jeg de er faglige, saklige og krevende. 

Akkurat sånn de skal være, og søker også et samarbeid.» 

De utrykker frustrasjon på noen områder i forhold til for eksempel lite oppmøte på 

foreldremøter og andre ting. Men jeg velger å ikke gå nærmere inn på disse 

problemstillingene, da jeg ikke ser noen direkte relevans i forhold til min problemstilling i 

undersøkelsen. 
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4.4.3 Forsikre seg om kvaliteten på undervisningen 

Under dette punktet samler jeg rektorenes uttalelser om i hvilken grad de har fokus på og 

jobber konkret med elevmedvirkning, elevens oversikt og kontroll over egen læring. Samtlige 

rektorer setter ord på at dette er et område de ikke er i mål med og at de har et stort 

utviklingspotensiale. 

Rektor 1“Jeg trur det går litt seinere enn jeg kunne ønske, men læring tar tid assa. Endring 

tar tid.” 

Rektor 2“Den eh, det støtet har jeg satt inn i år. I år så har jeg øket trykket på læring og 

elevmedvirkning og vurdering for læring» 

Rektor 3«Mmm eie sin egen læring er jo et mål for oss at elevene skal gjøre det. Der har vi 

mye å gå på» 

Alle tre rektorene kommer også inn på temaet skolevandring, selv om det ikke var noe direkte 

spørsmål om dette. Det kan være at de opplever temaet som en naturlig oppfølging av 

spørsmålet om hvordan de jobber med elevenes medvirkning. To av rektorene utrykker at de 

prøver å skolevandre men at de ikke får det helt til. Begge disse sier også at de overlater 

ansvaret til avdelingslederne. En rektor sier hun har faste tider hun skolevandrer. Men ingen 

av rektorene kan gjøre rede for strukturen eller innholdet i skolevandringen  

Rektor 3» Nei, jeg er veldig dårlig på en strukturert måte å gjøre det på. Jeg går rundt, retten 

og sletten der det passer meg.» 

Rektor 2 som har faste tider til skolevandringen sier noe om hva hun bruker skolevandringen 

til. Hun uttrykker at hun formidler til lærerne at elevene må være mer aktive og at lærerne må 

planlegge hvor elevene skal medvirke. Men min tolkning er at det er et på et generelt, 

overordnet plan. 

Rektor 2: «Jo, det er sånn som jeg snakka med dem (da mener hun lærerne) at er det noe 

fremtidens elever trenger så er det et metakognitivt perspektiv på sin egen læring, så de må i 

større grad være aktive. Så det sa jeg når de(lærerne) skulle planlegge-finn ut hvor de skal 

medvirke.» 

De to andre uttrykker mer et behov for å ha kontroll på hva som skjer i klasserommene. 
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Rektor 3: «Jeg må jo ut i klassen å se, hva er ståa der.» Han sier ikke noe om hva han ser 

etter eller hva målet er, men utrykker mer et behov for å generelt følge med på hva som skjer. 

Rektor 1: «Min skolevandring blir mer i friminutt eller at jeg er kort innom alle klasser og ser 

på noe.» 

Samlet inntrykk er at rektorene har et oppriktig ønske om å være tett på elevenes læring i 

klasserommet, men får det ikke til i den grad de ønsker og at de ikke har noen spesiell plan for 

struktur og innhold i skolevandringen. 

Intervjuer: «…på den andre siden sier du at du vil være nær elevens læring?» 

Rektor 3: «Ja, det er det jeg vil ikke sant! Jeg vil jo!» 

4.5 Spesielle og generelle uttalelser om 

veiledning 

Det første spørsmålet rektorene fikk var: Hva slags erfaring har du med å få veiledning? 

Rektor 1:» Det er ikke nødvendigvis at alle de- at du opplever like god støtte, eller like god 

tiltro til alle de, hvis jeg tenker rett oppover da!» 

Rektor 2:» Har aldri opplevd at det finnes noe system for veiledning!» 

Rektor 3: Mmm. De…som rektor er det ikke satt i et system i hvert fall, ikke mens jeg begynte 

som rektor da.» 

Her si er alle tre rektorene at det ikke finnes noe system eller ordning for rektorene med å få 

veiledning. De forteller at de selv har sørget for å få ekstern veiledning og støtte i perioder. 

De forteller også at de bruker rektorkollegaer, inspektører og rektor 2 sier hun også bruker sin 

overordnede og HR avdelingen. 

I denne kategorien som omhandler kjernen i undersøkelsen som er rektors opplevde behov for 

veiledning så viser funnene at alle tre rektorene i perioder har benyttet seg av eksterne 

veiledere og at de opplever behov for faglig støtte og to utrykker opplevd behov for 

emosjonell støtte.  
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Rektor 3 forteller om en pensjonert rektorkollega som han har leid inn som ressurs for å jobbe 

med læringsmiljøet på et trinn som hadde utfordringer. Han sier at han lærte mye av han.  

«Ja, vi, jeg er så heldig å ha en god kollega, rektorkollega som har gått av med pensjon. Han 

er en kjemperessurs. Så han har startet sitt eget firma.» 

Intervjuer: Ja! 

Rektor 3:» Ja, så jeg leide han først inn på den gamle skolen jeg var.» 

Intervjuer: Mmm 

Rektor 3: «For å snu en klasse. Han har masse kunnskap om å bygge et godt læringsmiljø. I 

den prosessen så lærte jeg selvfølgelig kjempemye. Jeg var jo med der, hans tankegang, 

hvordan vi skal få til, og lykkes veldig god med det på den gamle skolen. Det har jeg tilført 

her i egen person på en måte. Tatt den videre, men han har jeg også leid inn her som en 

ekstern person. 

Rektor 3 forteller her at han har fortsatt å bruke sin pensjonerte rektorkollega som ekstern 

veileder inn mot skolens læringsmiljø. 

Rektor 1 forteller om en veileder fra UH sektoren som har fungert som en sparringspartner. 

Hun legger vekt på at hun har brukt han både som fagperson og som en personlig støtte i 

vanskelige saker. 

Rektor 1: «…det var at vi trakk til oss(navn på veileder fra UH sektor)her gjennom et 

pilotprosjekt som egentlig skulle være piloten til «ungdomstrinn i utvikling»…….Han fulgte 

oss da i 4 år. Og det var jeg helt bevisst på at han var også min veileder og coach. 

Intervjuer:» Syns du det var en fin ting med en ekstern veileder?» 

Rektor 1:» Det viktigste for meg var en som, hvor vi snakket samme språk. Det var samme 

hvem det var på en måte og hvilken posisjon han hadde. Så der opplevde jeg veldig god støtte 

og hjelp. Når han kom hit så hadde vi alltid en struktur på hvordan vi møttes. Vi hadde alltid 

en time først han og jeg, og en halvtime etter før han han skulle inn til personalet. Han følte 

jeg var den eneste jeg kinne si alt til. Det handla noe om at han også kjente noen av lederne 

mine. Det handla om at jeg stola på at han faktisk ikke tok det videre. 
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 Rektor 1 understreker betydningen av UH veilederens støtte ved å si: «Men jeg fikk veldig 

støtte av (navn på UH veileder) «Han redda meg.» 

Rektor 3 sier at hun har benyttet seg av sin egen leder, og HR sektoren i kommunen, men 

poengterer at det er på det faglige planet.  

På spørsmål om hva de ville brukt en fast veileder til-hvis de hadde hatt tilgang på det så sier 

de følgende: 

Rektor 3:» Jeg syns nok det å ta tak i læringsmiljøet. Skape gode læringsmiljø. Det kjenner 

jeg er krevende. For det handler mye om systematikk og oppfølging. Å holde tråden hele 

veien. Så det ville jeg nok brukt`n til. 

Rektor 2: «Men på det personlige kunne det være fint med en coach i forhold til følelser, for 

det skal man ikke holde på å gnåle om….nå, for da blir de så slitne.» 

Rektor 2 sier videre «…..men jeg tror at alle rektorene  hadde syns at det hadde vært veldig 

fint om vi hadde et system rundt det. At man hadde coaching… 

Ja, en slags debriefing rett og slett? 

Ja! 

Rektor 1: « …men jeg tenker at jeg har hatt størst utbytte av den rollen som(Navn på UH 

veileder) hadde her. Det var ikke så ofte, men det å ha en sparringspartner, ikke minst en 

støtte på. Han forankret alt han sa i forhold til forskning , så han kunne si at det viser seg at 

rektor må stå i det og stå i det og stå i det. Bare stå i det asså, den kombinasjonen. Ikke bare 

en som forstår seg på.» 

Rektorene har ulike navn på personene som i perioder har fungert som støttespillere eller ved 

ønske om støtte. Begrep som blir brukt er: sparringspartner, ekstern person, veileder og coach. 

I forhold til undersøkelsens problemstilling og forskningsspørsmål velger jeg videre i 

undersøkelsens drøfting å sette fokus på følgende funn i undersøkelsen. Rektors opplevde 

mestring av å lede lærernes utvikling og læring og relasjoner til lærerne, rektors uttrykte 

usikkerhet rundt skolevandring, rektors erfaring og tillitt til ekstern veileder kontra skoleeier 
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som veileder og rektors behov for emosjonell støtte. Funnene blir drøftet opp mot valgt teori. 

Forskningsspørsmålene er overskriftene i drøftingskapittelet. 
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5 Drøfting 

I dette kapittelet vil problemstillingen: Hvilket opplevd behov for veiledning har rektor? 

med utgangspunkt i empiri fra de tre intervjuene drøftes opp mot teori om veiledning, 

elevsentrert ledelse og metoden Learning Walks. Drøftingen systematiseres med 

forskningsspørsmålene som overskrift: På hvilke områder opplever rektor mestring? På 

hvilke områder opplever rektor behov for veiledning? Hva slags veiledning opplever 

rektor behov for? 

Veiledning er det overordnede begrepet i problemstillingen min og er hovedtema i drøftingen.  

Det finnes mange ulike begreper, navn og former for veiledning På den ene side kan 

veiledning være et begrep som dekker mange former for profesjonell hjelp (Lauvås og 

Handal,2015). På den annen side kan veiledning ifølge Bjerkholt (2017) ha et uformelt og 

tilfeldig tilsnitt og allikevel oppleves som læringsfremmende. Jeg velger å ta innover meg 

begge disse aspektene av veiledning og drøfter ut fra en vid definisjon av begrepet, da 

rektorene kan ha ulik forståelse for begrepet. Jeg tar høyde for at veiledning kan ha ulike 

nyanser og at en definisjon ikke utelukker en annen definisjon. Når det gjelder formell og 

uformell veiledning, så kan det som Bjerkholt (2017) sier være glidende og uklare 

overganger. Et annet skille kan være veiledning på faglige utfordringer på den ene siden og 

veiledning på emosjonelle utfordringer på den andre siden. Det er det ingen av forfatterne 

som skriver noe om. Men jeg velger å skrive noe om det allikevel, da jeg har funn i empirien 

som sier noe om det. Det kan jo være at det også er uklare grenser mellom faglig og 

emosjonell veiledning, eller at utfordringer på det faglige planet fører utfordringer på det 

emosjonelle planet. Disse aspektene skal jeg drøfte nærmere under de følgende 

forskningsspørsmålene. 

 

 

 

 

 



50 

 

5.1 På hvilke områder opplever rektor 

mestring? 

Det er to funn som peker seg ut i forbindelse med rektors mestringsområder og det er å lede 

lærernes utvikling og læring og det å ha gode relasjoner til lærerne. 

5.1.1 Å lede lærernes utvikling og læring 

Det området rektorene sier de bruker mest tid og planlegging på, mestrer best og liker mest å 

jobbe med er lærernes utvikling og læring. Samtlige rektorer utrykker entusiasme og 

mestringsfølelse på dette området. I følge Robinson (2014) er det den mest effektive måte 

skoleleder kan gjøre en forskjell for elevenes læring ved å delta og fremme den profesjonelle 

læringen til lærerne sine. I et dialogperspektiv og sett i lys av Vygotskys nærmeste 

utviklingssone fungerer rektor som en veileder for sine lærere og kan gjennom 

meningsskaping distribuere kunnskap og erfaringer i fellesskapet (Bjerkholt,2017). Bjerkholt 

(2017) skriver at Albert Bandura (1997) er opptatt av mestringsopplevelser og at en person 

som har høye mestringsforventninger til seg selv kan sette høye mål for sin egen læring. 

Rektorene i undersøkelsen utrykker mestring på dette området og det kan bety at rektor er i 

stadig utvikling, og at det kan oppleves som en positiv spiral. Det blir rektors ansvar å legge 

til rette for gode læringsforhold. Rektor kan være en rollemodell ved å modellere og fasilitere 

arenaer for læring. Det handler om en kollektiv praksis som tar høyde for å lære av hverandre 

og hjelpe hverandre mot målet(Robinson,2014) Rektor 1 sier at det handler om felles 

bevissthet, felles forståelse og felles praksis. Her løfter rektor 1 kollektiv praksis opp som noe 

hun og personalet er sammen om.  

5.1.2 Gode relasjoner til lærerne 

Rektorene formidler at de er opptatt av og legger vekt på å ha gode relasjoner til lærerne. De 

fremhever at relasjon og tillitt henger tett sammen. Rektor 3 utrykker at det handler om å ta 

med lærerne på beslutninger, prosesser og samarbeid. Og at tillitt gir rektor et handlingsrom. 

Robinson (2014) påpeker tre essensielle ledelsesferdigheter som er framtredende på skoler 

som får til en læringsfremmende kultur og har en kollektiv profesjonalitet blant lærerne og det 

er å anvende relevant kunnskap, å løse komplekse problemer og å bygge tillitsrelasjoner. Her 

kan det virke som om rektor 3 tar i bruk alle tre ledelsesferdighetene. En annen vinkling er å 
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se rektors ledelsesferdigheter i sammenheng med Vygotskys teori om den nærmeste 

utviklingssone, hvor begreper og utfordringer må tilpasses deltakerne, her lærerne. Det kan 

bety at rektor opplever at tillitt er viktig for å bevege lærerne i ønsket retning i forhold til 

skolens mål og oppdrag. Rektor 3 sier at for han så er det å bygge relasjoner til de ansatte 

uhyre viktig og at en god relasjon betyr at du opparbeider deg tillitt og at det igjen gir rektor 

et stort handlingsrom. Det kan bety at det er i dette handlingsrommet han ser mulighetene i 

forhold til lærernes nærmeste utviklingssone. Det kan se ut som at foregående punkt – det å 

lede lærernes læring og utvikling henger tett sammen med begrepene tillitt og relasjoner. Det 

vil si at rektors gode relasjoner og tillitt til lærerne kan være grunnlaget for og lykkes med å  

lede lærernes læring og utvikling. Rektor 3 snakker også om det å ha et felles språk med 

lærerne om undervisning og rektor 2 snakker om å ha det samme elevsynet som lærerne. 

Dette kan ses i sammenheng med Bakhtins bruk av begrepet dialogisk bro som forklarer 

relasjoner og det felles ansvaret deltakerne har for medskaping i en dialog (Dysthe,1997) Med 

andre ord er det i dialog mening blir skapt, kunnskap utviklet og læring skjer (Dysthe,1997). 

Det vil si at et felles språk og et felles elevsyn kan være et godt grunnlag for en dialogisk bro 

som fører til gode relasjoner og medskaping.  

Under dette første forskningsspørsmålet har jeg drøftet de områdene rektor opplever mestring 

på. I neste punkt vil jeg drøfte de områdene rektor opplever behov for veiledning på, gjennom 

funn i empirien og teori. Jeg starter med en oversikt over de ulike områdene og går deretter 

mer i dybden av de ulike funnene sett i lys av teori. 

5.2 På hvilke områder opplever rektor behov for 

veiledning?  

Ut fra funnene i undersøkelsen er det spesielt to områder som er fremtredende og det er 

læringsmiljøet samt å forsikre seg om kvaliteten på undervisningen spesifisert gjennom 

elevmedvirkning og elevenes kontroll over egen læring. 

5.2.1 Learning walks som styringsverktøy for rektor 

De tre rektorene utrykker alle at de ikke helt har oversikt over hvordan de forsikrer seg om 

kvaliteten på undervisningen som er dimensjon 3 i Robinsons teori (2014). Mine funn 

bekreftes her av Talis 2013 som sier norske rektorer bruker mindre tid enn sine kollegaer i 
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mange land på undervisningsrelaterte oppgaver og på kontakt med elevene (Norske funn fra 

ungdomstrinnet i internasjonalt lys, NIFU, arbeidsnotat 10/2014, s.12). Det kan tolkes som at 

rektorene opplever behov for mer kunnskap om, og støtte på, hvordan de bedre kan støtte 

skolens kjernevirksomhet. På spørsmål om hvordan de jobber med elevmedvirkning, elevenes 

oversikt og kontroll over egen læring, uttrykker rektorene at de har et utviklingspotensial og 

at utviklingen på dette området går senere enn ønsket. I forlengelsen av dette kommer alle 

rektorene inn på temaet skolevandring. Mitt inntrykk er at dette er noe de ønsker å gjøre og at 

de på ulike vis forsøker å få det til, men at de mangler struktur og verktøy for å gjennomføre 

det på en tilfredsstillende måte. Mens Robinson (2014) gjør rede for teori og overordnede 

aspekter for klasseromsobservasjon gjennom å hevde at graden av lederengasjement og 

påfølgende tilbakemeldinger assosieres med høytpresterende skoler, er Freedmans (2015) 

Learning Walks en spesifikk og detaljert metode som kan regnes mer som et konkret 

lederverktøy til klasseromsobservasjon, som er et område hvor rektorene i undersøkelsen gir 

uttrykk for at de ønsker å utvikle og forbedre. 

Rektorene i undersøkelsen gir uttrykk for at de mestrer å holde i lærernes utvikling og læring, 

men at de ikke helt får til skolevandring slik de ønsker. Men er skolevandring den eneste 

«saliggjørende» metoden for å forsikre seg om kvaliteten av undervisningen eller er veien å 

gå gjennom lærernes læring og utvikling? En virkning av skolevandring kan være at lærerne 

ser at rektor bryr seg eller motsatt at lærerne opplever det som kontroll av undervisningen 

som gis. Videre kan lærere ifølge Robinson (2015) bygge sterkere profesjonelle 

læringsfelleskap når de har en tilnærmet lik inngang til undervisning og læring. Learning 

Walks kan være en innfallsvinkel for rektor til å etablere rutiner for lik inngang til 

undervisning og læring. Freedman er opptatt av tilbakemeldingene som gis til lærerne etter en 

observasjon. Oppfølgingen i etterkant er kollektiv, godt planlagt og har en klar intensjon 

(Freedman, 2015). Dette kan motvirke oppfatningen av skolevandringen som kontroll og 

heller bidra til utvikling. Sett i forhold til Vygotsky og den nærmeste utviklingssonen som 

handler om medskaping og fellesskap, så kan skolevandring oppleves som noe lederen driver 

med alene og ikke som en del av medskaping og et felleskap og kan den av den grunn føre til 

at læreren ikke opplever å befinne seg i sin nærmeste utviklingssone og av den grunn ikke 

utvikler seg? Spesielt hvis skolevandringen ikke har noe mål og mening, som rektor 3 som 

sier han er dårlig på en strukturert måte å skolevandre på og sier han går rundt der det passer 

han. Eller rektor 1 som sier at hennes skolevandring blir i friminutt eller at hun er kort innom 

alle klasser og ser på noe. Her fremstår skolevandringen som tilfeldig og uten mål og mening. 
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Men hvis skolevandringen gjøres etter en planlagt og intendert struktur, kan da lærerne 

oppleve det som et redskap for kollektiv profesjonsutvikling? Et poeng er at Learning Walks 

har elevens engasjement, læringslyst, motivasjon og kollektiv aktivitet i klasserommet som 

fokus og ikke lærerens aktivitet (Freedman,2015). Sett i lys av dette fokuset kan Learning 

Walks være et verktøy for rektor til å komme nærmere elevens læring og som et 

utviklingsverktøy for å jobbe med elevmedvirkning. Det kan være en metode som kan hjelpe 

rektor til å bli en bedre pedagogisk leder. Freedman (2015) hevder at rektor kan være en 

direkte årsak til utvikling av klasseromspraksis gjennom å gi deskriptive kollektive 

tilbakemeldinger. 

 Jeg ønsker å løfte Learning Walks til et annet nivå, og stille spørsmålet: kan Learning Walks 

fungere som et verktøy til å veilede rektor? Det drøfter jeg i neste punkt. 

5.2.2 Learning Walks som verktøy for å veilede rektor 

Steinar Strand (2017) har laget en skoleutviklingsmodell, der han ser Learning Walks som en 

metode og et styringsverktøy som settes sammen med skolens utviklingsplan, læreplan og alle 

nivåer i skolesystemet. Han har med andre ord satt Learning Walks inn i et større perspektiv. 

Hvis man ser på modellen, ser man at han har plassert Learning Walks mellom kommunalt 

nivå og skolenivå, som et bindeledd. I forlengelsen av dette bindeleddet tenker jeg at 

modellen kan brukes som et styringsverktøy for skoleeier og eventuelt andre eksterne 

veiledere. Videre blir skoleeier og andre eksterne veileder kalt veileder. Rektor kan sammen 

med veileder skolevandre og veileder kan være tilstede gjennom hele prosessen også når 

rektor gir tilbakemeldinger til lærerne. Da kan veileder danne seg et bilde av skolens 

læringsmiljø og rektors håndtering av lærernes utvikling og elevenes læring Veileder kan 

deretter bruke det de ser på vandringen som utgangspunkt for refleksjon og utvikling. Det 

henger godt sammen med Bjerkholts (2017) ytringer om at det kan være vanskelig å begrunne 

og beskrive pedagogiske valg, og at gjennom meningsskaping distribueres kunnskap og 

erfaringer i felleskapet. Rektor 2 sier at hvis han hadde hatt en fast veileder så ville han brukt 

vedkommende til å ta tak i læringsmiljøet. Han sier at det handler mye om systematikk og 

oppfølging og det å holde tråden hele veien. Rektor 2 har også erfaring med å bruke en 

veileder inn mot læringsmiljøutfordringer på skolen og hvor denne personen fulgte hele 

prosessen fra begynnelse til slutt sammen med rektor. Rektor 1 sier hun brukte en veileder 

gjennom fire år og sammen med veilederen planla hun og gjennomførte en utviklingsprosess 
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på skolen. Hun er opptatt av at hun og veilederen snakket samme språk. Hun bekrefter også 

Bjerkholts (2017) utsagn om felles meningsskaping. Steinar Strand (2017) har fokus på 

elevens læring og hvordan han gjennom reflekterende samtaler på trinn bygger et profesjonelt 

felleskap gjennom å være likeverdige parter i samtale og dialog. Begrepet likeverdige 

parter,kan overføres  til veiledningsperspektivet mellom rektor og veileder  og være en 

tilnærming til de sentrale elementene i Bjerkholts (2017) profesjonsveiledning. Det blir 

sentralt at veiledning forstås i den konteksten den er i og at kunnskap om veiledning kan 

inspirere og bidra inn i andre kontekster og gjennom kritisk drøfting bidra til videreutvikling 

(Bjerkholt, 2017). Her kan Learning Walks fremstå som konteksten og kunnskapen kan være 

det rektor og veileder observerer og lærer på vandringene som gjennom refleksjon kan bidra 

til kritisk drøfting og bidra til videreutvikling av rektor og skolen. Freedman (2017) er opptatt 

av at rektor gir kollektive tilbakemeldinger til lærerne. Her kan veileder bidra gjennom å 

reflektere med rektor i forkant om hva som var funnene på vandringen og hvordan dette kan 

legges frem for lærerne for å videreutvikle skolens praksis. Rektor 1 forteller at hun brukte 

ekstern veileder i forkant og etterkant av møte med lærerne, som en sparringspartner og 

likeverdig samtalepartner i en utviklingsprosess. Hvis rektor og veileder benytter seg av TIDE 

skjemaet (se side 19) så blir det ikke tilfeldig hva de ser etter, men de ser etter det samme og 

har det samme utgangspunktet i en refleksjon/samtale. Og hvis lærerne også blir kjent med 

skjemaet så vet de hva veileder og rektor ser etter i klasserommet. En annen vinkling er at 

veilederen kan være en observatør på hvordan rektor fungerer som veileder og hvordan rektor 

gir tilbakemeldinger til lærerne. Det vil si være en veileder for å utvikle rektors kompetanse 

som veileder. Veilederen vil gjennom Learning Walks kunne se rektor i ulike situasjoner og 

samspill og samtidig få ent innblikk i skolens praksis og gjennom det få en unik mulighet til å 

veilede rektor på mange områder. Hvis skoleeier fungerer som veileder kan faren være at 

rektor vil fremstille skolen som et glansbilde og forberede skolevandringen slik at kun det 

positive synes. Tillitt og åpenhet mellom skoleeier og rektor vil være av stor betydning for at 

veiledningen skal fungere. Hvis det er skoleeier som er veileder kan dette kompliseres av at 

skoleeier ikke bare er en veileder, men også en som stiller krav til rektor gjennom gode 

resultater på nasjonale prøver og andre tester. Robinson (2014) mener det har skjedd store 

endringer i skoleleders rolle i forhold til fokus på det som Robinson kalles «input og output» 

Det første dreier seg om ressursbruk, regler, og rutiner mens output dreier seg om at rektor har 

ansvar for de resultatene som oppnås på skolen og utviklingen av disse. Dette kan bidra til at 

det kan være vanskelig for rektor å ha full tillitt til skoleeier i forhold til å snakke om 
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utfordringer han eller hun har, da det er skoleeier rektor rapporterer resultater til. Rektor 1 gir 

uttrykk for at den eksterne veilederen var den eneste hun kunne stole på å snakke åpent med. 

Hun utrykker at hun ikke opplever god støtte og tiltro til nivået over og at hun ikke bruker 

overordnede til veiledning. Rektor 2 forteller at hun søker støtte og hjelp hos HR sektoren i 

kommunene og sin overordnede. Men hun presiserer at hun ikke blander inn følelser og at hun 

kunne tenke seg en «coach» som hun kaller det til å hjelpe seg med å sortere og bearbeide 

følelser. Dette tolker jeg i samme retning som rektor 1 i forhold til at hun ikke kan si alt og at 

hun ønsker å fremstå profesjonell og derfor ikke kan tillate seg å blande inn frustrasjon rundt 

emosjoner. Det kan virke som at det er lettere å kunne vise alle sidene av seg selv og sin 

profesjon til en ekstern veileder enn til en overordnet som er i linje over rektor. Det kan tyde 

på at skoleeiers dobbeltrolle som en veileder og en som etterspør resultater kan komplisere et 

veiledningsforhold og at en ekstern veileder kan være en mer nøytral person som kun har en 

agenda og det er å hjelpe og støtte rektor.  

I neste kapittel vil jeg drøfte hva slags veiledning rektor kan oppleve behov for. 

5.3 Hva slags veiledning opplever rektor behov 

for? 

De foregående punktene har handlet om hvilke områder rektor mestrer og hvilke områder 

rektor kan oppleve behov for veiledning i. Sett i lys av funnene vil jeg nå drøfte hva slags 

veiledning kan rektor oppleve behov for? Ut fra funnene vil jeg dele diskusjonen inn i 

følgende overskrifter: Rektors opplevde behov for veiledning sett i lys av Scheins modell, 

Scheins tre hovedmodeller for veiledning kontra profesjonsveiledning, og faglig veiledning 

kontra emosjonell støtte. 

5.3.1 Rektors opplevde behov for veiledning sett i lys av 

Scheins modell 

 De tre rektorene forteller alle om eksterne personer som har fungert som veiledere for dem. 

Robinson (2014) er opptatt av bruken av ekstern ekspertise som en viktig side ved 

profesjonell utvikling. Hun skriver at en ekstern person har kapasitet og evne til å presentere 

nye muligheter for lærerne, utfordrer sosiale normer som stenger for utvikling og har fokus på 

elevenes læring. Rektor 3 forteller om en ekstern person han har brukt flere ganger, en 
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pensjonert rektor som han har benyttet seg av for å få hjelp og støtte med et trinn som hadde 

utfordringer med læringsmiljøet. Rektor 3 sier han har lært mye av ham og at det har frigjort 

tid for ham selv og teamet. Dette bekrefter (Robinson,2014) som mener en ekstern person kan 

bidra med. Denne måten å gjøre det på sammenfaller også med Scheins modell »Selling and 

telling», der hjelperen fungerer som ekspert og kan fortelle oppdragsgiveren hva hun bør 

gjøre. Hjelperen har noe som oppdragsgiveren ikke har og er i posisjon til å tilby det som 

oppdragsgiveren ikke har, eller velge å ikke tilby det. Denne formen går ut på å kjøpe råd eller 

løsninger som mottaker trenger og vil virke når mottaker vet hvilke behov som bør dekkes og 

har satt ord på det til veilede , hvis mottaker har forstått hva hjelper kan bidra med, eller 

mottaker har vurdert konsekvensene av ha en hjelper som undersøker, samler inn informasjon 

og graver i temaet og legger til rette for endringer, og at det er mulig å falle ned på praktiske 

løsninger som er lett å benytte seg av (Lauvås og Handal,2015)  Rektor 1 forteller om en 

veileder fra UH sektoren som med jevne mellomrom over en periode fungerte som en person 

hun fant støtte og hjelp både faglig og emosjonelt. Hun opplevde at han ikke bare var en 

«forståsegpåer», men underbygget alt han sa i forskning, noe hun opplevde som troverdig og 

utviklende. I følge Robinson (2011) vil en kultur som bygger på forskning, ha flere kritiske 

spørsmål og tilnærminger Scheins tredje modell “Prosess-konsultasjon” handler om å 

identifisere problemet og utnytte egne styrker slik at mottakeren kan bedre sin effektivitet. 

Det overordnede målet med prosess orientert veiledning er å gjøre veiledningen overflødig 

(Lauvås og Handal,2015). Jeg ser klare sammenhenger til denne modellen utfra det rektoren 

sier i forhold til å klargjøre hva hun selv trenger hjelp til gjennom en prosess sammen med 

UH veilederen, og at hun i etterkant står på egne ben, som sammenfaller med modellens 

overordnede mål om å gjøre veiledningen overflødig. Rektor 2 gir uttrykk for at hun benytter 

seg av sin leder og HR-avdelingen i kommunen når hun trenger råd og konkrete svar. Det hun 

beskriver har paralleller til Scheins modell «doktor-pasient» hvor veilederen fungerer som en 

rådgiver og foreskriver medisin det vil si løsninger og svar. Schein hevder at denne formen 

for veiledning kan fungere når informasjonen er eksakt, identifisering av hva eller hvem som 

trenger å bli diagnostisert og mottakeren vil delta i behandlingen og gjøre nødvendige 

endringer (Lauvås og Handal,2015). 

Schein hevder at som veileder eller «hjelper» som han kaller det så må man kunne skille 

mellom de tre hovedmodellene og når de ulike modellene skal brukes for å kunne bevege seg 

innenfor dem (Lauvås og Handal,2015). Men kan veiledning bli veldig teknisk og avgrenset 

hvis den deles inn i slike modeller? Det kan tenkes at veiledning er mer kompleks enn sådan 
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og at en veiledningssituasjon sjelden kan kategoriseres til å passe rett inn i en av de definerte 

modellene. Det kan tenkes at veiledningssituasjoner vil kreve at en veileder bruker elementer 

fra alle kategoriene. Det bringer meg over på neste punkt hvor jeg vil drøfte Scheins modell 

opp mot Bjerkholts profesjonsveiledning. 

5.3.2 Scheins veiledningsmodell kontra profesjonsveiledning 

Rektorene kan fortelle om konkrete situasjoner hvor de har mottatt veiledning og sier noe om 

på hvilke områder de kunne tenke seg veiledning. Men hvis de skal motta veiledning, hvilken 

form for veiledning vil egne seg? Vil Scheins tre hovedformer for veiledning være en god 

metode? Vil profesjonsveiledning kunne være veien å gå for en veileder? 

Lauvås og Handal (2015) skriver om Scheins tre hovedformer som tre ulike modeller til 

anvendelse i ulike veiledningssituasjoner. På en måte kan det virke som en noe teknisk og 

skjematisk tilnærming til veiledning i motsetning til Bjerkholt (20017) som betrakter 

veiledning i et dialogperspektiv og ser på veiledning som en felles meningsskaping og 

distribuering av kunnskap. På en annen måte kan de tre modellene til Schein være et godt 

redskap for en veileder for å finne en innfallsvinkel til å veilede for eksempel rektorer. Hvis 

rektor har et konkret tema eller område hun eller han ønsker veiledning på kan det være nyttig 

med en konkret modell å jobbe ut fra. For eksempel sier rektor 3 at han brukte en pensjonert 

rektorkollega for å kartlegge og tilrettelegge i forhold til et trinn som hadde 

læringsmiljøutfordringer. Her hadde rektoren et konkret tema og veilederen kan for eksempel 

benytte seg av «selling and telling» modellen. Hvis rektor ikke helt vet hva som er problemet 

eller at det er ulike saker rektor trenger å få veiledning på slik som rektor 1 beskriver, så kan» 

doktor pasient» modellen passe eller «prosesskonsultasjon» modellen. Men ingen av 

modellene beskriver dialog- og medskapingsaspektet. Modellen fremstiller veilederen som en 

spesialist som gjennom en modell kan komme med ferdige løsninger og oppskrifter. Men 

består veiledning av en part som søker hjelp og en som gir hjelp eller kan det i et 

dialogperspektiv være en gjensidighet i veiledningsforholdet hvor veilederen mer fungerer 

som en katalysator for rektors tanker om utfordringer han/hun står i, hvor de sammen skaper 

mening og utvikler kunnskap? Bakhtin kaller det en «dialogisk bro» (Bjerkholt, 2017). I et 

Vygotsky perspektiv skjer læring to ganger først i den sosiale samhandlingen med veileder og 

rektor og deretter som en del av rektors indre prosess, som kan føre til at rektor selv finner 

løsninger på utfordringene. Vygotsky er også opptatt av møte den lærende der hvor personen 
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er og at man sammen kan løse problemer og bevege seg opp på et høyere avansert nivå, enn 

det den enkelte klarer (Bjerkholt,2017).  

På en side kan modellene være gode redskaper å støtte seg til, og kan modellene bli enda 

bedre hvis de brukes sammen med dialogperspektivet og med felles meningsskaping i fokus?  

På den annen side spør jeg videre om vi innen et fagområde er tjent med et veiledningsbegrep 

som avgrenses til modeller? Ifølge Bjerkholt (2017) ligger svaret i hvilken tradisjon den som 

svarer står i og av situasjonen man trenger veiledning på eller i. 

I neste punkt drøfter jeg om man kan skille skarpt mellom faglig veiledning og emosjonell 

støtte/veiledning eller om disse to sidene av veiledning henger tett sammen. 

5.3.3 Faglig veiledning kontra emosjonell støtte og veiledning 

Rektor 1 forteller at veilederen var den eneste hun kunne stole på og at hun følte at hun kunne 

si alt til han. Her bringer hun inn et emosjonelt aspekt som dreier seg om at veilederen også 

var en personlig støtte, ikke bare en faglig støtte. Rektor 2 er veldig klar på at hun bruker sin 

overordnede som veileder, men at hun aldri blander inn følelser. Hun utrykker at emosjonell 

støtte er noe hun kunne trenge. Rektor 3 snakker kun om faglig støtte. Men kan man få faglig 

veiledning uten at den inneholder emosjonell støtte? Eller kan man få emosjonell støtte uten at 

den inneholder faglige elementer? Og er det en sammenheng mellom emosjonell støtte og 

tillitt? Alle rektorene utrykker et tillitsforhold når de forteller om opplevelser rundt 

veiledning. De bruker ord som stole på, god støtte og hjelp, og å snakke samme språk. 

Teorien sier ikke noe direkte om dette, men kan støttes av Vygotsky som er opptatt av å treffe 

den lærende der hvor han eller hun er (Bjerkholt,2017). Det å treffe den lærende der hvor den 

er kan handle om å se hele personen også den emosjonelle siden og at det henger sammen 

med å skape tillitt. Rektor 1 utrykker det veldig sterkt ved å si «Han redda meg». Dette korte 

utsagnet tolker jeg som et utrykk for at rektoren har blitt truffet akkurat der hvor hun befant 

seg og at hun ble sett både faglig og emosjonelt. Robinson (2015) hevder at tillitt gis gjennom 

at rektor bryr seg om personalets liv både privat og profesjonelt og kaller det personlig 

omsorg. Jeg tenker at denne personlige omsorgen kan også rektor trenge og at det kan være en 

viktig faktor for at rektor opplever tillitt til veilederen. Rektor 3 snakker bare om faglig 

veiledning og trekker frem at han lærte mye av den eksterne veilederen. Det kan bety at det å 

være faglig dyktig også gir tillitt. Og at tillitsforhold kan bygges på faglig tillitt uten å 
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kombinere det med «personlig omsorg». På en side kan det se ut som at det kan være 

vanskelig å skille mellom faglig veiledning og emosjonell støtte. På en annen side kan det 

virke som en veileder kan bygge tillitt til rektor gjennom faglig dyktighet uten at dette er satt i 

sammenheng med «personlig omsorg» for rektor. 

I det siste kapittelet vil jeg oppsummere undersøkelsen og komme med noen avsluttende 

refleksjoner.  
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6 Oppsummering og avsluttende 

refleksjoner 

Jeg har undersøkt rektors opplevde behov for veiledning gjennom tre kvalitative intervjuer 

med tre rektorer i grunnskolen. Hovedfunnet mitt er at jeg fikk bekreftet min antakelse om at 

rektor opplever et behov for veiledning. Rektorene forteller at det ikke finnes noe system eller 

ordning for rektorene med å få veiledning. De forteller at de selv har sørget for å få ekstern 

veiledning og støtte i perioder.  De tre rektorene har alle positive erfaringer med veiledning og 

et opplevd behov for veiledning. Det var noe overraskende at to av rektorene utrykker et 

behov for emosjonell støtte i jobben sin. De samme rektorene opplever at de har større tillitt 

til en ekstern veileder enn sin overordnede, det vil si skoleeier og at det har sammenheng med 

at det oppleves som vanskeligere å etterspørre emosjonell støtte hos sin leder enn hos en 

ekstern veileder. Funnene viser at det rektor mestrer best er å lede lærernes utvikling og 

læring og å bygge tillitt og gode relasjoner til lærerne. Disse kan se ut til å henge tett sammen, 

det vil si at relasjoner og tillitt ligger til grunn for det og lykkes med å lede lærernes utvikling 

og læring. Et uventet funn er at alle rektorene uoppfordret snakker om skolevandring og at det 

er noe de utrykker usikkerhet rundt og et ønske om å mestre bedre. Det kan tolkes som at 

rektorene opplever behov for mer kunnskap om, og støtte på, hvordan de bedre kan støtte 

skolens kjernevirksomhet, det vil si undervisningen. 

Det teoretiske rammeverket jeg har benyttet meg av i undersøkelsen har en betydning for 

hvordan funnene mine har blitt tolket. Teorien har en kort presentasjon av ulike 

ledelsesmodeller med vekt på læringssentrert ledelse, en presentasjon av begrepet veiledning 

med vekt på Scheins veiledningsmodell  og profesjonsveiledning, en innføring i teorien om 

elevsentrert skoleledelse, og metoden learning walks. Hensikten med valgt teori er å forstå 

problemstillingen og forskningsspørsmålene og er utgangspunkt for de perspektivene jeg har 

valgt å legge vekt på.   

Hvis jeg kunne ha gjort undersøkelsen om igjen ville jeg hatt med et spørsmål i 

intervjuguiden om hva rektorene legger i begrepet veiledning. Hvis jeg skulle undersøkt 

temaet videre kunne det vært interessant å intervjue skoleeier nivået for å undersøke om de 

fungerer som veiledere for sine rektorer og på hvilke områder de opplever at rektor har behov 

for veiledning og hva de tenker om sin dobbeltrolle som en som skal støtte og samtidig en 
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som skal etterspørre resultater. Det hadde også vært svært interessant å undersøke om 

Learning Walks kunne fungert som styringsverktøy for skoleeiernivået. 

Ved å dypdykke i rektors opplevde behov for veiledning håper jeg at undersøkelsen kan bidra 

til at skoleeiere og nasjonale skolemyndigheter får en innsikt i rektors opplevelser og 

refleksjoner på dette området. Undersøkelsen kan fungere som et utgangspunkt og et 

vurderingsgrunnlag for å undersøke nærmere behovet for å etablere permanente støtte og 

veiledningssystemer for rektor. Er det en nasjonal skolepolitisk utfordring eller kan det lages 

ulike lokale løsninger? Og hvordan kan dette gjøres? 
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Christian Brandmo 
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo 
Postboks 1099 Blindern 
0317 OSLO 
Vår dato: 18.11.2016 Vår ref: 50609 / 3 / IJJ Deres dato: Deres ref: 

                                                                           

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 17.10.2016. Meldingen 
gjelder 
prosjektet: 
Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av personopplysninger 
er 
meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. Behandlingen tilfredsstiller kravene i 
personopplysningsloven. 
Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med 
opplysningene gitt i 
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt 
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av 
personopplysninger 
kan settes i gang. 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold 
til de 
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis 
via et 
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis 
melding 
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet. 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, 
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 30.11.2017, rette en henvendelse 
angående 
status for behandlingen av personopplysninger. 
Vennlig hilsen 
Kontaktperson: Ida Jansen Jondahl tlf: 55 58 30 19 
Vedlegg: Prosjektvurdering 
50609 Trenger rektor veiledning og på eventuelt hvilke områder 
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 
Daglig ansvarlig Christian Brandmo 
Student Kristin Schjolberg 
Kjersti Haugstvedt 
Ida Jansen Jondahl 
Kopi: Kristin Schjolberg kikki.schjolberg@re.kommune.no 
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Vedlegg 1  

Personvernombudet for forskning  

Prosjektvurdering - Kommentar 
Prosjektnr: 50609 

UTVALG OG REKRUTTERING 

Utvalget består av tre rektorer fra ungdomsskolen. Utvalget skal rekrutteres via eget eller kollegers 

nettverk. 

Ved rekruttering via eget nettverk er det spesielt viktig at forespørselen rettes på en slik måte at 

frivilligheten 

ved deltagelse ivaretas. 

INFORMASJON OG SAMTYKKE 

Ifølge prosjektmeldingen skal utvalget informeres muntlig om prosjektet og samtykke til deltakelse. 

For å 

tilfredsstille kravet om et informert samtykke etter loven, må utvalget informeres om følgende: 

- hvilken institusjon som er ansvarlig 

- prosjektets formål / problemstilling 

- hvilke metoder som skal benyttes for datainnsamling 

- hvilke typer opplysninger som samles inn 

- at opplysningene behandles konfidensielt og hvem som vil ha tilgang 

- at det er frivillig å delta og at man kan trekke seg når som helst uten begrunnelse 

- dato for forventet prosjektslutt 

- at data anonymiseres ved prosjektslutt 

- hvorvidt enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven 

- kontaktopplysninger til student/veileder 

TAUSHETSPLIKT OG TREDJEPERSON 

Vi minner om at rektorene har taushetsplikt. Student og informant har et felles ansvar for at det ikke 

kommer 

taushetsbelagte opplysninger inn i datamaterialet. Student må stille spørsmål på en slik måte at 

taushetsplikten 

kan overholdes. Det må utvises varsomhet ved bruk av eksempler, og vær oppmerksom på at ikke bare 

navn, 

men også identifiserende bakgrunnsopplysninger må utelates, f.eks. alder, kjønn, tid, sted og 

eventuelle 

spesielle hendelser/saksopplysninger. 

Vi anbefaler at du i forkant av intervjuene snakker med informantene om at de ikke skal navngi eller 

på annen 

måte identifisere andre personer som selv ikke deltar (tredjepersoner) som lærere eller elever. 

INFORMASJONSSIKKERHET 

Personvernombudet legger til grunn at student og veileder følger Universitetet i Oslo sine rutiner for 

datasikkerhet. Dersom personopplysninger skal lagres på mobile enheter, bør opplysningene krypteres 

tilstrekkelig. 

PROSJEKTSLUTT OG ANONYMISERING 

Forventet prosjektslutt er 30.11.2017. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da 

anonymiseres. 

 

Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det 

gjøres 

ved å: 

 

- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel) 

- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av 

bakgrunnsopplysninger som 

f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn) 
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Vedlegg 2 

Samtykkeerklæring for intervju, utdanningsledelse master 2017 

Jeg er masterstudent ved Universitetet i Oslo. 

 Kursleder er Dijana Diplic,  dijana.tiplic@ils.uio.no Telefon+47-22854318 

og veileder Christian Brandmo, christian.brandmo@ils.uio.no Telefon+47 22855243 

Tema 

Oppgaven har som tema: Rektors behov for veiledning.  Jeg ønsker å intervjue deg om 

temaet. Formålet med intervjuet er å forstå mer om rektors eventuelle behov for veiledning og 

på hvilke områder. Alle jeg intervjuer vil være anonyme i masteroppgaven. Jeg vil kun 

opplyse om kjønn, yrke og hvor lenge personen har vært rektor, og alle som blir intervjuet har 

vært rektor i 5- 10 år. 

Frivillig deltakelse 

All deltagelse er frivillig, og du kan trekke deg når som helst. Jeg vil ta opptak av det du sier 

og eventuelt bruke noen av uttalelsene i oppgaven. Du kan når som helst avslutte intervjuet 

eller trekke tilbake informasjon som er gitt under intervju eller observasjon. Jeg vil også 

gjerne ha muligheten til å ta kontakt med deg i etterkant hvis jeg lurer på noe. 

Anonymitet 

Opptaket og uttalelser brukt inn i oppgaven vil bli anonymisert og det du sier i intervjuet vil 

ikke kunne tilbakeføres til deg.  

Før intervjuet begynner ber jeg deg om å samtykke i deltagelsen ved å undertegne på at du har 

lest og forstått informasjonen på dette arket, og ønsker å stille opp til intervju.  

Samtykke 

Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å bli intervjuet. 

 

__________    ________________________________________ 

Sted og dato    Signatur  

 

 

 

mailto:dijana.tiplic@ils.uio.no
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Vedlegg 3  Intervjuguide  

Forskningsspørsmål Intervjuspørsmål/Intervjuguide 

Trenger rektor veiledning og på hvilke 

områder? 

 

1. Er skolens mål kjent og har en 

tydelig retning for alle? 

2. Ser personalet sammenheng 

mellom skolens mål, forbruk og 

reforminitiativer? 

3. Hvor opptatt er rektor av 

pedagogisk ledelse? (relasjoner og 

elevenes kontroll over egen læring, 

foresattes tillitt, engasjement) 

4. Leder rektor lærernes utvikling og 

læring og på hvilken måte? 

5. Har elevene et godt læringsmiljø, 

føler de seg trygge? Har skolen et 

godt samarbeid med foresatte? 

 

 

 

Uformell prat: Hvordan går det med dere? Jobber dere 

fremdeles med… 

Informasjon: 

Jeg studerer /Master i UTLED og vil undersøke hva 

rektorene er opptatt av og hva de får til best og hva de ville 

hatt støtte på.. 

Innledningsspørsmål: 

1. Hva slags erfaring har du med å få veiledning? 

2. Hvilke personer eller nettverk bruker du? 

Oppfølgingsspørsmål: 

Hvis jeg gir deg noen områder. Kan du bruke 3 min på å 

skrive ned noen stikkord? 

1. Tror du lærerne kjenner skolens mål og 

forventninger? 

2. Hvordan er sammenhengen mellom skolens mål, 

ressursforbruk og satsningsområder? 

3. Kan du si litt om relasjoner og tillitt mellom rektor-

lærere, lærere-elever, lærere-foresatte? 

4. På hvilken måte jobber dere med elevmedvirkning 

og elevenes oversikt/ kontroll over egen læring? 
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5. På hvilken måte leder du lærernes utvikling og 

læring? 

6. Hvordan vil du beskrive skolens læringsmiljø og 

samarbeid med foresatte? 

Nøkkelspørsmål: 

1. Hvilke/ t av disse områdene bruker du mest tid på?  

2. Hvilke/ t av disse områdene anser du som viktigst?  

3. Hvilke/t område liker du best å jobbe med? 

4. Hvilke av disse områdene synes du er vanskeligst å 

jobbe med? 

5. Hvis du kunne hatt en permanent/fast veileder- hva 

ville du brukt han/henne til og på hvilke områder? 

Oppsummering: 

Tilbakeblikk: Hvis jeg skal oppsummere, forstår jeg det 

riktig hvis jeg sier at du… 

Kan jeg ringe deg hvis jeg lurer på noe mer? 

 

 


