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Sammendrag 
 

Tema for denne oppgaven er lærende nettverk som virkemiddel i skoleutvikling og hvilket 

utbytte rektorer opplever av å delta i slike nettverk. Lærende nettverk er tatt i bruk som 

virkemiddel knyttet til forskjellige satsinger i skoleverket de siste åra, slik som Vurdering for 

læring og Ungdomstrinn i utvikling. 

Rektors ansvarsområder er etter hvert blitt mer omfattende, og arbeidsoppgavene er blitt 

stadig mer komplekse. De sammensatte utfordringene bør møtes i dialog og samarbeid med 

andre fagfolk (Møller, 2011; Robinson, 2014). Ut ifra en antakelse om at små og mellomstore 

kommuner har færre skolefaglige ressurser på kommunenivå og at hver enkelt rektor dermed 

har mindre støtte i planlegging og ledelse av utviklingsarbeid, ønsket jeg å se nærmere på 

hvilket utbytte rektorene har av å samarbeide med andre skoleledere i lærende nettverk på 

tvers av skoler og kommuner. 

Problemstillinga for studien er: Hvilke faktorer kan ha sammenheng med rektors opplevde 

utbytte av deltakelse i lærende nettverk? 

Denne problemstillinga er utdypet med flere forskningsspørsmål som er forsøkt belyst med 

kvalitative og kvantitative metoder i en tverrsnittstudie. I tillegg til et pilotintervju ble det 

gjennomført en spørreundersøkelse blant rektorer ved kommunale skoler med ungdomstrinn i 

Nordland, Troms og Finnmark. Hovedområdene i undersøkelsen bygger på en modell av 

Leithwood og Louis (2012): Linking Leadership to Student Learning. 

Hovedfunn i undersøkelsen viser at rektorene i stor grad har tro på at deres deltakelse i 

lærende nettverk med andre skoleledere og fagfolk vil bidra til endringer og ha innvirkning på 

flere sider ved skolens virksomhet, alt fra skoleutvikling og lederkompetanse til lederes og 

læreres praksis samt elevenes læring og læringsutbytte. Det er også statistisk signifikante 

effekter av hvem som deltar i lærende nettverk sammen med rektorene: kommunalsjefer, 

skolefaglige rådgivere og ressurslærere. Rektorene har større tro på utbyttet av lærende 

nettverk når andre fagfolk fra kommunen deltar sammen med dem. Dette kan indikere at det 

er viktig med et samarbeid på tvers av nivåer og instanser.  
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Rektorer i store kommuner opplever større grad av styring fra kommunen som skoleeier enn 

rektorer i små og mellomstore kommuner. Tilsvarende forskjeller knyttet til 

kommunestørrelse gjør seg imidlertid ikke gjeldende på andre områder i undersøkelsen. 

Studien vil i første rekke ha relevans for rektorer ved kommunale skoler med ungdomstrinn i 

Nordland, Troms og Finnmark, ettersom det er deres erfaringer og tro på utbytte av lærende 

nettverk som er undersøkt. Samtidig kan det tenkes at studien kan ha relevans for andre 

rektorer, for eksempel i tilsvarende situasjoner. Funn fra undersøkelsen kan også ha relevans 

for kommuner, regionale kompetansekontorer og andre som er ansvarlige for planlegging og 

tilrettelegging av kompetanseutvikling, for eksempel som ledd i oppfølging av reformene som 

følger av Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Lærende 

nettverk kan være en aktuell samarbeidsarena for å møte nye behov og utfordringer i skolen 

når kommunene skal inngå regionalt samarbeid om skoleutvikling og kompetanseutvikling. 
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Forord 
Denne oppgaven er blitt til som ledd i videreutdanning i utdanningsledelse ved Universitetet i 

Oslo. Arbeidet har vært lærerikt, omfattende og tidkrevende. Studiet har gitt meg gode 

muligheter til å fordype meg i både tema og metode. 

I tre år arbeidet jeg som utviklingsveileder for ungdomsskoler og kommuner i Nordland som 

ledd i den landsomfattende satsinga Ungdomstrinn i utvikling. Lærende nettverk var et 

sentralt virkemiddel i arbeidet. Det er derfor et tema og et geografisk område som jeg kjenner 

godt og som har fanget min interesse. Samtidig har jeg flere års erfaring som rektor, slik at jeg 

kjenner til hvilke utfordringer en rektor kan stå overfor. 

Valg av metode fulgte etter en overveielse av flere faktorer. Ettersom jeg har arbeidet som 

utviklingsveileder i noen av de regionene som jeg ønsket å undersøke, kunne en kvantitativ 

metode i form av en spørreundersøkelse sikre en viss distanse til respondentene og dermed 

bidra til å styrke validiteten. En elektronisk spørreundersøkelse kunne også gi raskere tilgang 

til større mengder data. Samtidig hadde jeg et ønske om å lære mer om statistikk ettersom det 

brukes i stadig flere sammenhenger i skolesektoren. Som skoleleder opplever jeg at det er 

både nyttig og nødvendig med en viss kompetanse i statistiske metoder og analyse. 

Språket i oppgaven har enkelte trekk fra radikalt bokmål med en del diftonger, tre kjønn av 

substantiv og noen a-endinger. For min del gir det mer flyt i skrivinga. 

Min veileder Christian Brandmo har både inspirert, korrigert og motivert meg underveis i 

arbeidet. Takk for konkrete og direkte tilbakemeldinger som har vært til god hjelp på ulike 

stadier i arbeidet med denne masteroppgaven! 

Ellers vil jeg takke alle andre som på forskjellige vis har bidratt, alt fra respondenter som har 

stilt opp til intervju eller tatt seg tid til å delta i undersøkelsen, til studiekamerater og kolleger 

som har vært gode og konstruktive samtalepartnere. 

En stor takk også til min tålmodige samboer som har lyttet og støttet mens jeg har lest, grubla 

og skrevet! Nå skal vi snart tilbringe mer fritid sammen igjen! 

Geir Johansen 
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1 Innledning 
Innledningsvis vil jeg presentere bakgrunnen for masterprosjektet mitt og forsøke å sette det 

inn i en aktuell sammenheng. Her vil jeg blant annet komme inn på hvordan lærende nettverk 

for skoleledere og lærere har vært brukt som et virkemiddel for å oppnå utvikling i skolen de 

siste åra. Etter å ha skissert bakgrunnen vil jeg presentere temaet og selve problemstillinga for 

oppgaven. Her vil jeg også si noe om hvilken relevans dette kan ha. I tillegg vil jeg redegjøre i 

korte trekk for framgangsmåten og valg av metode. Mot slutten av kapitlet viser jeg hvordan 

selve oppgaven er oppbygd og hva de ulike kapitlene omhandler. 

De ulike momentene og begrepene som presenteres i dette innledende kapitlet, drøftes mer 

inngående i seinere kapitler. Hensikten her er å gi en bakgrunn og første innføring i 

tematikken. Lærende nettverk som fenomen og begrep defineres nærmere i kapittel 2. 

1.1 Lærende nettverk som virkemiddel i norsk 
skoleutvikling 

De siste åra har det vært satt i gang flere større utviklingsprosjekter og satsinger i norsk skole. 

Intensjonene med satsingene har vært å skape praksisendring som blant annet kan forbedre 

elevenes læring. Ulike former for nettverk med deltakere fra kommuner, skoler og fagmiljøer 

som for eksempel lærerutdanninga har vært sentrale i gjennomføringa. Etter hvert er 

læringsaspektet blitt sterkere vektlagt i nettverkene, og de omtales derfor gjerne som lærende 

nettverk. Formålet er å bringe ledere og lærere fra forskjellige skoler sammen for å utvikle en 

ny praksis: 

«Nettverk handler om å etablere strukturer og arbeidsformer lokalt som bidrar til å 

forbedre praksis. For å understreke at hensikten er læring og god praksisendring over 

tid, brukes begrepet ”lærende nettverk”. Læreres profesjonelle utvikling styrkes når de 

deltar i lærende fellesskap på egen skole, og felleskap mellom lærere styrkes 

ytterligere når lærere kan delta i nettverk med lærere fra andre skoler. Kobling mellom 

skolebasert kompetanseutvikling og læring gjennom deltakelse i nettverk blir derfor 

viktig» (Utdanningsdirektoratet [UDIR], 2012a, s. 11). 

I dette sitatet omtales først og fremst læreres profesjonelle utvikling og hvordan den kan 

styrkes gjennom deltakelse i nettverk med lærere fra andre skoler. På tilsvarende måte kan vi 
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se for oss at skoleledere gjennom deltakelse i lærende nettverk kan utvikle sin kompetanse i 

møte med andre skoleledere. Strukturene og arbeidsformene vil være de samme. Det samme 

gjelder formålet: For både lærere og skoleledere dreier nettverksarbeidet seg om å oppnå 

læring og praksisendring over tid. 

I løpet av perioden 2013-2017 fikk alle skoler med ungdomstrinn tilbud om å delta i den 

nasjonale satsinga Ungdomstrinn i utvikling (UIU). Utviklingsarbeidet skulle være 

skolebasert, og lærende nettverk var ett av de tre sentrale virkemidlene i denne satsinga. Det 

ble derfor opprettet nettverk på flere nivåer, med ulike deltakergrupper, både nasjonalt, 

regionalt og lokalt. 

Lærende nettverk var altså et av hovedvirkemidlene i den nasjonale satsinga Ungdomstrinn i 

utvikling. Både lokalt, regionalt og nasjonalt ble det derfor brukt betydelige økonomiske og 

faglige ressurser på organisering og gjennomføring av nettverk. Nettverkene var antatt å ha 

innvirkning på læring og praksisendring for de ulike aktørene, både lærere, ledere, skoleeiere 

og andre. 

Flere steder har det vært organisert regionale lærende nettverk. Utviklingsarbeidet i en region 

kan foregå i et samspill mellom flere nivåer. En region består som regel av flere kommuner, 

og en kommune kan ha en eller flere skoler. I mange tilfeller har også andre aktører bidratt, 

slik som lærerutdanninga eller regionale kompetansekontorer. 

 

Figur 1.  Utviklingsarbeidet i en region kan foregå i et samspill mellom flere nivåer. 

Dette er en forenklet modell. De lærende nettverkene som omfattes av denne studien, organiseres i hovedsak på 
regionnivå. 



 

3 
 

I de regionene som er undersøkt i denne studien, har det i den aktuelle perioden vært etablert 

nettverk knyttet til flere satsinger, deriblant Ungdomstrinn i utvikling, Vurdering for læring 

(VFL) og Regelverk i praksis. Arbeidet i disse satsingene har til tider pågått parallelt, og 

aktørene har til dels vært de samme: skoleeiere, skoleledere og i en viss grad ressurslærere. 

De lærende nettverkene i flere regioner har i hovedsak vært organisert etter samme modell 

som dialogkonferanser (Lund, Rotvold, Skrøvset, Stjernstrøm & Tiller, 2010). Nettverkene 

kan dermed også ses som arenaer for translasjon av ideer (Furu & Lund, 2014). Spesifikke 

krav til forberedelser, gjennomføring og etterarbeid som ledd i å skape lærende møter omtales 

av Roald (2012). 

I et av grunnlagsdokumentene for Vurdering for læring viser Utdanningsdirektoratet til at 

nettverk kan bidra til å utvikle både kompetanse og praksis: 

«En rekke studier viser at en veksling mellom arbeid på egen skole og arbeid i 

nettverk, der lærere får reflektert over og delt erfaringer fra egen praksis, er en 

hensiktsmessig arbeidsform for å utvikle lærernes kompetanse og praksis» (UDIR, 

2014, s. 5). 

I det samme dokumentet vises det videre til tidligere erfaringer fra arbeid i nettverk. 

Erfaringene viser at både struktur og arbeidsformer er viktige forutsetninger for et fungerende 

nettverk og utviklingsarbeid. Det samme gjelder et felles formål med arbeidet (Louis & Stoll, 

2007). Når disse forutsetningene er til stede, er det mulig å oppnå praksisendringer. 

Intensjonene med satsingene er nettopp å skape praksisendring som igjen vil kunne ha 

innvirkning på ledere og læreres profesjonsutøvelse og elevenes læring. Spørsmålet blir da i 

hvilken grad ideer manifesteres i ny praksis:  

«Slike lærande nettverk kan forsterke ansvaret for internt utviklingsarbeid, samtidig 

som det blir lagt til rette for eit eksternt blikk på den enkelte skole sitt arbeid med å 

utvikle si undervisning og læring» (UDIR, 2012b, s. 31). 

Gjennom arbeidet i lærende nettverk møtes deltakere fra flere skoler og gjerne også fra flere 

instanser og nivåer slik som lærerutdanninga og kommunen som skoleeier. Når flere 

forskjellige aktører møtes, skapes en arena for erfaringsdeling og refleksjon i et møte mellom 

teori og praksis. Dette gir et grunnlag for sammen å kunne prøve ute nye ideer og fremme 
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praksisendring både hos ledere og lærere. Dette utdypes nærmere i teorigjennomgangen i 

neste kapittel. 

1.2 Tema og problemstilling 

Det overordnete temaet for masterprosjektet er lærende nettverk, der skoleledere fra flere 

skoler og kommuner deltar, og hvilken innvirkning disse nettverkene kan ha på 

skoleutviklinga i små og mellomstore kommuner. Store kommuner er også tatt med i 

undersøkelsen, først og fremst for å få et sammenlikningsgrunnlag, men også fordi samme 

lærende nettverk kan favne deltakere fra både små, mellomstore og store kommuner. 

Det kan være av interesse å undersøke hvordan rektorer i små og mellomstore kommuner 

opplever å delta i lærende nettverk sammen med andre skoleledere ettersom det skolefaglige 

miljøet i små og mellomstore kommuner kan være relativt lite. Min hypotese er at deltakelse i 

lærende nettverk kan gi rektorer impulser og erfaringer som oppleves nyttige for deres egen 

lederpraksis, og at nettverkene kan bidra til å styrke den skolefaglige kompetansen lokalt og 

regionalt. 

I små og mellomstore kommuner kan det være få skoler og i noen tilfeller relativt sett liten 

kapasitet på kommunenivå til å initiere og lede utviklingsarbeid. Rektorene kan da få mye 

ansvar uten at de opplever å ha tilstrekkelig ekstern støtte fra kommunen som skoleeier. I 

tilfeller der den skolefaglige kompetansen og utviklingskapasiteten på kommunenivå kan 

være begrenset, kan det tenkes at nettverk kan ha en supplerende eller kompenserende 

funksjon for å styrke skolelederne i deres ledelse av lokalt utviklingsarbeid. Katz, Earl og Ben 

Jaafar (2009, s. 103) argumenterer for hvordan lærende nettverk kan være nyttige når 

skoleeier ikke har tilstrekkelig kapasitet til å følge opp skolenes behov for støtte. Det er derfor 

særlig interessant å undersøke hvilken rolle slike nettverk kan spille for skoleledere og 

skoleutvikling i regioner med mange små og mellomstore kommuner. 

Undersøkelser fra USA tyder på at ekstern støtte fra delstatsnivå er viktigere for små 

skoledistrikter enn for større skoledistrikter som har andre former for støtte (Louis, Anderson 

& Thomas, 2012). Det vil være interessant å se om ekstern støtte i form av nettverk oppleves 

som en viktig støtte for skoleledere i små, mellomstore og store kommuner. Problemstillinga 

lyder derfor slik: 
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Hvilke faktorer kan ha sammenheng med rektors opplevde utbytte av deltakelse i 

lærende nettverk? 

Denne problemstillinga er undersøkt nærmere gjennom en kvantitativ metode der et utvalg av 

rektorer ved skoler med ungdomstrinn i både små, mellomstore og store kommuner skriftlig 

har besvart en anonym spørreundersøkelse. For å kunne samle inn relevante data og ivareta 

forskningsmessige krav har det vært avgjørende at selve spørreskjemaet var grundig forberedt 

og utformet for at det skulle kunne egne seg. 

Som ledd i utprøvinga av metoder og forberedelsene til masterprosjektet gjennomførte jeg et 

semi-strukturert intervju med en skoleleder. Formålet med intervjuet var blant annet å teste ut 

noen av mine antakelser knyttet til problemstillinga og foreløpige forskningsspørsmål. Videre 

var det aktuelt å bruke data fra intervjuet som grunnlag for å utforme spørreskjemaet til den 

kvantitative delen av undersøkelsen. Dette er nærmere omtalt i seinere kapitler. 

Forskningsspørsmåla som er ment å utdype problemstillinga ved å undersøke forholdet 

mellom ulike variabler (Creswell, 2014, s. 143), presenteres mot slutten av neste kapittel etter 

en nærmere gjennomgang av relevant teori om lærende nettverk. 

1.3 Oppbygging av oppgaven 

Oppgaven er inndelt i kapitler og har i grove trekk en struktur som er vanlig ved rapportering 

av kvantitative undersøkelser slik det skisseres av Creswell (2014, s. 80). I dette innledende 

kapitlet har jeg presentert bakgrunnen for oppgaven og hvilken problemstilling som er lagt til 

grunn for de videre undersøkelsene. Hvilken relevans dette kan ha, er vist i korte drag. 

I kapittel 2 vil jeg presentere teori og tidligere forskning på lærende nettverk og profesjonelle 

læringsfellesskap. Her vil jeg blant annet se på hvilke konsekvenser lærende nettverk kan ha 

for skoleutvikling og noen faktorer som bør være til stede for at lærende nettverk skal kunne 

bidra til å støtte opp om ønsket utvikling. Her kan blant annet skoleledelsens rolle være 

sentral. Mot slutten av kapitlet presenterer jeg en modell av Leithwood og Louis (2012) som 

er brukt som grunnlag for utforming av selve spørreundersøkelsen til rektorene. Her 

presenteres også forskningsspørsmåla som dels henger sammen med den aktuelle modellen. 

Metode presenteres i kapittel 3. Der vil jeg redegjøre for valg av metode, utvalget av 

respondenter og hvordan selve undersøkelsen er gjennomført fra et innledende pilotintervju 
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via utforming av et spørreskjema til innhenting av data og analyse av resultater. Her drøftes 

også noen begreper som ytre validitet og begrepsvaliditet. Etiske spørsmål behandles også i 

dette kapitlet. 

Data fra både pilotintervjuet og selve spørreundersøkelsen legges fram i kapittel 4. Der vil jeg 

vise hvordan ulike innledende analyser er gjennomført for å undersøke om datamaterialet er 

egnet til mer avanserte statistiske analyser. Deretter knyttes resultater fra forskjellige analyser 

til hvert enkelt forskningsspørsmål i undersøkelsen. 

Kapittel 5 innledes med ei oppsummering av funn fra undersøkelsen. Her vil vi blant annet 

kunne se hvilken betydning ulike faktorer som for eksempel kommunestørrelse og forskjellige 

deltakere i lærende nettverk kan ha for rektors tro på at egen deltakelse i nettverk kan ha 

innvirkning på lederes og læreres praksis i skolen og elevenes læring. Videre drøftes ulike 

forhold slik som validitet og reliabilitet, forskerbias og reaktivitet samt forholdet til teori og 

tidligere forskning. Avslutningsvis drøftes hvilken relevans studien kan ha, og det vises til 

mulig videre forskning. 

Enkelte steder der kilden er engelskspråklig, er engelske ord og uttrykk satt i parentes. Dette 

gjelder særlig der jeg har oversatt sitater eller forsøker å forklare begreper på norsk. I noen 

tilfeller er det gjengitt originaltekst i fotnoter der dette kan bidra til å utdype eller presisere 

den norske oversettelsen. 
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2 Teori og tidligere forskning 
I dette kapitlet vil jeg med utgangspunkt i teori og tidligere forskning først forsøke å definere 

hva lærende nettverk er; her vil jeg også gå litt inn på likheter og forskjeller mellom lærende 

nettverk og profesjonelle læringsfellesskap. Ettersom organisering og arbeidsmåter er viktig 

for hvordan lærende nettverk fungerer, er dette viet litt plass. Deretter vil jeg se på hvilke 

konsekvenser lærende nettverk kan ha for skoleutvikling. Avslutningsvis vil jeg avrunde med 

å vise hvordan jeg utledet mine forskningsspørsmål og strukturerte spørreundersøkelsen etter 

en modell av Leithwood og Louis (2012). 

Den litteraturen som det er referert til i dette kapitlet, dreier seg om ulike sider av lærende 

nettverk som en arena for samarbeid og utvikling i skoleverket: begrunnelser for etablering av 

nettverk, strukturer for gjennomføring av nettverksmøter og erfaringer med arbeid i nettverk. 

En viktig del av erfaringene er å se på hvilke konsekvenser lærende nettverk kan ha for både 

lederes læring, læreres læring og elevenes læring. 

Litteraturen er valgt dels etter gjennomgang av dokumenter fra Utdanningsdirektoratet, 

samlinger og forelesninger i regi av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med Ungdomstrinn i 

utvikling, pensum og forelesninger som ledd i studier ved Institutt for lærerutdanning og 

skoleforskning ved Universitetet i Oslo, søk ved hjelp av Google Scholar og Oria samt søk i 

litteraturlister i faglitteratur om lærende nettverk. Søkene er gjennomført på norsk, svensk, 

engelsk og tysk1. Deler av litteraturutvalget og enkelte momenter fra denne teksten ble 

presentert for medstudenter og veiledere på en poster om samme tema i mai 2016. 

Nettverk er fortsatt relativt nytt i norsk skolesammenheng, og det ser ut til å være begrenset 

med tilgjengelig forskning som er utgitt på norsk innenfor dette området. En av dem som har 

arbeidet en del med dette feltet i flere år, er Torbjørn Lund ved Universitetet i Tromsø. I 

samarbeid med andre skoleforskere har han blant annet skrevet om dialogkonferansen som 

læringsarena (Lund, Rotvold, Skrøvset, Stjernstrøm & Tiller, 2010). Dialogkonferansen er en 

mulig modell for organisering av nettverksmøter. Dette er nærmere beskrevet seinere i 

kapitlet. 

                                                 
1 Aktuelle søkeord har for eksempel vært nettverk/nätverk/networks/Netzwerke, skoleledelse/skolledning/school 
management/Schulleitung og skoleutvikling/skolutveckling/school development/Schulentwicklung. 
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I løpet av de siste par åra er det også utgitt noen antologier knyttet til Ungdomstrinn i 

utvikling. Selv om lærende nettverk er ett av de tre sentrale virkemidlene i denne satsinga 

(UDIR, 2012a), ser skolelederes deltakelse i nettverk i liten grad ut til å være viet særlig 

oppmerksomhet i disse antologiene. Nettverk er likevel nevnt et par steder, blant annet av 

Dickinson (2015). 

Det finnes imidlertid mer litteratur tilgjengelig på engelsk og tysk, slik at erfaringer fra andre 

land kan gi innsikt og nye perspektiver på hvordan lærende nettverk drives i Norge. Lærende 

nettverk ser ut til å kunne bidra til dypere læring og dermed fremme endringer som kan ha 

innvirkning på elevenes læring. Likevel var det lenge relativt lite forskning å finne på området 

som kunne si noe om hvordan slike nettverk fungerer i en skolekontekst og hva som må 

vektlegges for å drive målrettet skoleutvikling gjennom lærende nettverk (Katz et al, 2009, 

s. 4). 

Ettersom mye av den aktuelle litteraturen er på engelsk, kommer mange av erfaringene 

dermed naturlig nok fra amerikansk, kanadisk og britisk skole, gjennom kjente forskere som 

blant annet Michael Fullan, Andy Hargreaves og Louise Stoll. Disse forskerne er hyppig 

referert i annen litteratur om skoleledelse og skoleutvikling. En inspirasjonskilde for 

skoleutvikling og etablering av nettverk i Norge har nettopp vært erfaringer fra Canada der 

lærende nettverk har vært en av flere arbeidsmåter i en storstilet satsing på skoleutvikling i 

blant annet Ontario. Fra Nederland finnes artikler og rapporter utarbeidet av Veugelers og 

Zijlstra (2005) som har arbeidet med nettverk for videregående skoler i og rundt Amsterdam 

gjennom flere år2. Deres forskning er referert blant annet av Lund (2011). Berkemeyer, Bos, 

Järvinen, Mantinius og van Holt (2015) skriver om erfaringer med nettverk i tysk skole. 

2.1  Nærmere om lærende nettverk som begrep 

De siste åra er lærende nettverk opprettet som ledd i forskjellige satsinger i norsk skole, for 

eksempel innenfor Vurdering for læring og Ungdomstrinn i utvikling. Hensikten er å legge til 

rette for utvikling og læring over tid. Noen kjennetegn ved nettverk er at de samme deltakerne 

møtes flere ganger i løpet av en lengre periode til systematiske drøftinger og 

erfaringsutvekslinger: 

                                                 
2 I Nederland ble flere nettverk opprettet på 1990-tallet for å bidra til innføring av reformer initiert av sentrale 
skolemyndigheter (Veugelers og Zijlstra, 2005). 
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«Et nettverk er ikke enkeltstående møter, men en lengre læringsprosess der 

medlemmene gjensidig bidrar til hverandres læring, med en målsetting om kollektiv 

kapasitetsbygging gjennom erfaringsdeling, refleksjon og ny utprøving» (Dickinson, 

2015, s. 173). 

I dette sitatet ser vi at tre sentrale trekk ved nettverkene framheves:  

- For det første skal arbeidet foregå over ei viss tid. Det vil si at deltakerne møtes flere 

ganger. Implisitt ligger det da også at det mer eller mindre er de samme deltakerne 

som møtes fra gang til gang slik at det blir en kontinuitet og sammenheng i 

utviklingsarbeidet.  

- For det andre ser vi at deltakerne skal bidra til hverandres læring. Dette forutsetter 

aktiv deltakelse og involvering i drøftinger av aktuelle problemstillinger, enten 

teoretiske eller praktiske. Wenger (2004) beskriver hvordan læring foregår i 

praksisfellesskap.  

- For det tredje må deltakerne ha et felles formål med arbeidet; her ser vi at det er 

definert som kollektiv kapasitetsbygging. Denne gjensidige forpliktelsen til å bidra ut 

ifra et felles formål trekkes også fram av Louis og Stoll (2007) i deres beskrivelse av 

profesjonelle læringsfellesskap. 

I sitatet ovenfor er det ikke sagt noe om hvem deltakerne er. Deltakerne i nettverk kan ha 

samme bakgrunn, for eksempel at de underviser i matematikk på ungdomstrinnet eller at de er 

rektorer. Deltakerne kan imidlertid også ha ulik bakgrunn, men de forenes ut ifra et felles 

formål og en gjensidig forpliktelse, for eksempel å bidra til skoleutvikling i sin region. Vi kan 

da tenke oss at deltakerne i ett og samme nettverk kommer fra flere skoler, kommuner og 

universitet eller høgskole. Når de møtes, bringer de ulike erfaringer og vinklinger inn i 

fellesskapet slik at alle kan bidra til å utvikle ny innsikt og kunnskap. 

Tidsaspektet i nettverksarbeidet understrekes ved bruken av begrepet «ny utprøving» i sitatet 

ovenfor; deltakerne forventes nemlig å arbeide videre etter at de har møttes og bringe med seg 

nye erfaringer til neste møte. Dette viser også ei vesentlig side ved arbeidsformen, for arbeidet 

i nettverket er en pågående prosess der alle deltakere må bidra. 

Selv om et nettverk i seg selv kan gå på tvers av organisasjoner og institusjoner, uavhengig av 

hierarki og tradisjonelle styringslinjer, kreves en viss systematisering og organisering av 
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arbeidet for å sikre framdrift. Lærende nettverk dreier seg likevel ikke først og fremst om 

form, men om innhold: 

«Det viktigste er ikke nettverksstrukturene i seg selv, men måten man jobber på i 

nettverkene. Nettverkene skal være arenaer for erfaringsutveksling, refleksjon og 

faglig utvikling. Arbeidet skal ta utgangspunkt i konkrete eksempler fra skolens 

praksis og støttes opp av relevant teori og forskning. Det må avsettes tid til slikt 

samarbeid, og nettverkene må ha en leder som driver arbeidet framover» (UDIR, 

2012a, s. 11). 

Formålet med nettverksarbeidet er altså å oppnå faglig utvikling gjennom erfaringsutveksling 

og refleksjon. Møtet mellom erfaring, teori og forskning er grunnleggende for å oppnå 

tilsiktet utvikling. Det faglige er dermed overordna. Formen på nettverksarbeidet kan likevel 

være viktig for å strukturere og fremme et ønsket innhold: 

«En forutsetning for å skape samtaler der meningsbrytninger skjer, er å strukturere og 

regulere samtalene mellom de som deltar» (Lund et al., 2010, s. 50). 

Katz et al. (2009) viser til at det er en sammenheng mellom hva som foregår i de lærende 

nettverkene og det overordna målet om forbedret læring for elevene. På følgende vis 

sammenfatter de helt kort sin teori om hvordan lærende nettverk fungerer: 

«Teorien er at signifikante endringer i elevers læring avhenger av større endringer i 

praksis og strukturer ved skoler, og at disse endringene vil springe ut av profesjonell 

utvikling og deling av kunnskap som oppstår gjennom samhandling internt og på tvers 

av skoler i [lærende] nettverk» (Katz et al., 2009, s. 9) (min oversettelse). 

Denne vektlegginga av samhandling bygger igjen på et sosiokulturelt læringsperspektiv, der 

læring og utvikling av ny kunnskap foregår gjennom dialog og interaksjon med andre 

deltakere. For at lærende nettverk skal fungere, må vi tilrettelegge for å undersøke, reflektere 

og utfordre eksisterende ideer (Katz et al., 2009). Dette fordrer en viss grad av gjensidig tillit. 

Irgens (2007) har modeller for skoleutvikling som kan bidra til å skape forståelse for hvilken 

rolle lærende nettverk kan spille. Irgens ser blant annet på skillet mellom en individuelt 

orientert kultur og en kollektivt orientert kultur. I hans femtrinnsmodell for skoleutvikling 

beskrives veien fra påvirkning til organisatorisk læring. Et viktig trinn i denne prosessen er 

kunnskapsutvikling, der vi gjennom refleksjon sammen med kolleger kan utvikle forståelse og 
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transformere ideer slik at de passer inn i vår egen kontekst (Irgens, 2007). Lund (2011) 

beskriver hvordan lærende nettverk kan bidra til nettopp slik profesjonell læring og 

organisasjonsutvikling. 

Noen fellestrekk går igjen i beskrivelsene av lærende nettverk:  

- Deltakerne kan ha ulike roller eller stillinger, men de har et felles formål med arbeidet. 

- Formålet er gjerne knyttet til å oppnå utvikling av praksis som kan innvirke på 

elevenes læring.  

- Møtene i nettverket preges av samarbeid og kollektiv utvikling, der alle deltakere 

bidrar. 

- Arbeidet er forankret i praksis og støttes opp av teori og forskning. 

I denne studien legger jeg til grunn en forståelse av lærende nettverk som ei gruppe med 

deltakere som møtes flere ganger over tid med et felles formål og en intensjon om å bidra til 

et samarbeid om kollektiv utvikling av praksis gjennom erfaringsdeling og refleksjon over 

teori, forskning og praksiserfaringer. 

2.2 Forholdet mellom profesjonelle 
læringsfellesskap og lærende nettverk 

Den britiske skoleforskeren Louise Stoll er en av dem som forsker på profesjonelle 

læringsfellesskap i skolen. Slike fellesskap kan finnes både internt på skoler og mellom 

skoler, i mer eller mindre formelle former (Stoll & Louis, 2007). Lærende nettverk kan 

antakeligvis ses som en form for profesjonelle læringsfellesskap slik som hun beskriver dem. 

Dette er nærmere omtalt i ei bok fra 2007 som Louise Stoll redigerte sammen med Karen 

Seashore Louis: Professional Learning Communities. Divergence, depth and dilemmas. I 

denne boka belyses blant annet likheter og forskjeller mellom læringsfellesskap internt på 

skoler og nettverk mellom skoler. 

Selv om det ikke finnes en allment etablert og anerkjent definisjon av hva profesjonelle 

læringsfellesskap er, finnes likevel noen fellestrekk som kan brukes som kjennetegn. Stoll og 

Louis (2007) trekker blant annet fram at et profesjonelt læringsfellesskap kjennetegnes av at 

ei gruppe med lærere og eventuelt andre skolefolk, slik som skoleledere og assistenter, møtes 
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jevnlig med en felles intensjon om å forbedre elevers læring gjennom kollektiv refleksjon og 

utvikling av sin egen praksis. 

Innvirkning på elevenes læring framheves som et viktig kriterium når vi skal vurdere hvor 

effektive profesjonelle læringsfelleskap er. Andre kriterier gjelder innvirkning på profesjonell 

læring, praksis og holdninger samt selve gjennomføringa av samarbeidet3 (Bolam et al., 2005, 

i Katz et al., 2009). 

Det er krevende å etablere og utvikle profesjonelle læringsfellesskap. En faktor kan være 

deltakernes ulike preferanser og prioriteringer, for eksempel på grunn av tidligere erfaringer, 

interesser og faglig bakgrunn. En annen faktor er relasjoner og graden av tillit mellom 

deltakerne. Stadig læring er en viktig faktor for å opprettholde profesjonelle 

læringsfellesskap. Stabilitet kan være en avgjørende faktor for å bygge sosiale relasjoner, men 

samtidig kan en mangel på eksterne impulser medføre stagnasjon og dermed hindre videre 

utvikling (Stoll & Louis, 2007). 

A. Hargreaves (2007, i Stoll & Louis, 2007) advarer mot en forenklet forståelse av hva 

profesjonelle læringsfellesskap er og hva arbeidet innebærer. Han påpeker at dette ikke er noe 

som kan vedtas – det må skapes og utvikles i samspill mellom profesjonelle deltakere. 

Gjennom nettverk kan profesjonelle læringsfellesskap få tilgang til mer kunnskap og 

kompetanse enn det som finnes internt på egen skole (Stoll & Louis, 2007). Målet er 

imidlertid alltid å fremme elevenes læring. Katz et al. (2009) framhever hvor viktig det er å ha 

konkrete elevarbeider i fokus for å forankre arbeidet i slike profesjonelle læringsfellesskap.  

Jackson og Temperley (2007) beskriver lærende nettverk som et utvidet profesjonelt 

læringsfellesskap. De argumenterer for hvordan lærende nettverk mellom skoler og 

profesjonelle læringsfellesskap internt på skoler gjensidig kan berike og bygge på hverandre. 

Gjennom lærende nettverk kan det også tilrettelegges for møter mellom lokale 

skolemyndigheter, skoler og universitet slik at læringa styrkes ytterligere. De framhever tre 

områder der lærende nettverk bidrar til å styrke profesjonelle læringsfellesskap. Kort kan det 

oppsummeres slik: 

1. I nettverket kan skoler lære av hverandre slik at styrker ved en skole kommer andre 

skoler til gode. 

                                                 
3 I originalteksten på engelsk brukes begrepet operative performance (Katz, Earl & Ben Jaafar, 2009, s. 16). 
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2. Eksternt samarbeid fremmer internt samarbeid. 

3. Nettverket bringer ny kunnskap i form av teori og andres erfaringer inn i 

utviklingsarbeidet. 

Jackson og Temperley (2007) bygger på forskning knyttet til 137 nettverk med i alt 1500 

engelske skoler i perioden fra 2002 til 2006 (Networked Learning Communities programme)4. 

Prosjektet tok for seg læring på alle nivåer: elevers læring, læreres læring, skolelederes 

læring, organisasjonsutvikling, læring mellom skoler i nettverk og læring mellom nettverk. 

2.3 Organisering og arbeidsmåter som er 
hensiktsmessige for at læring skal foregå 

Til grunn for lærende nettverk må det ligge et felles formål og en intensjon om samarbeid slik 

at deltakerne har en gjensidig interesse av å delta i kollektiv utvikling. For å oppnå et optimalt 

utbytte av samarbeidet, er det hensiktsmessig å se på hvordan nettverkene organiseres og 

hvilke arbeidsmåter som brukes. Et utfordrende punkt for deltakerne er å definere hva de har 

behov for å lære for å kunne endre og utvikle sin egen praksis, for de vet i utgangspunktet 

som oftest ikke hva de ennå ikke vet eller kan (Katz et al., 2009). Derfor kan det i en 

innledende fase være krevende og nødvendig å bruke tid på konkretisering av felles 

utfordringer. 

Jackson og Temperley (2007) beskriver tre ulike former for kunnskap som deltakerne i 

lærende nettverk beskjeftiger seg med: For det første er det praksis- og erfaringsbasert 

kontekstuell kunnskap som profesjonsutøverne sitter med. Dernest er det allment kjent 

kunnskap fra teori, forskning og god praksis. Til sist er det ny kunnskap som deltakerne 

sammen kan skape gjennom felles arbeid og utforsking5. 

Læring i nettverk finner sted når deltakere fra forskjellige skoler møtes til erfaringsdeling, 

drøftinger og refleksjoner knyttet til teori og praktiske erfaringer. Læringa foregår på ulike 

måter: Deltakerne lærer av hverandre, deltakerne lærer sammen gjennom felles refleksjon og 

                                                 
4 Storbritannia har ikke et enhetlig skolesystem. Hvert land har sitt system og sin lovgivning som regulerer 
skolene og skoledrift i henholdsvis England, Wales og Skottland. De erfaringene som er omtalt her, bygger på et 
prosjekt som ble gjennomført i offentlige engelske skoler. 

5 Jackson og Temperley (2007) bruker begrepene Practitioner Knowledge, Public Knowledge og New 
Knowledge på engelsk. 
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meningsskaping, deltakerne lærer på vegne av kolleger som de deler kunnskapen med seinere 

i tillegg til at de lærer om egen læring, altså metalæring. Samtidig som deltakelse i nettverk 

fremmer enkeltdeltakeres læring og utvikler deres kompetanse, er det overordna målet å bidra 

til å fremme elevers læring og utvikling (Jackson & Temperley, 2007). 

I likhet med Jackson og Temperley (2007) viser Veugelers og Zijlstra (2005) til hvordan 

samarbeidsforholdet mellom ulike instanser og aktører endres når de bringes sammen i 

nettverk. Forelesere og forskere fra universitetet må gjøre sine teorier mer konkrete, og de 

møter skolefolk mer på like fot. Dette kan være fordelaktig for alle parter i samarbeidet. Mens 

lærerutdanninga tradisjonelt har vært preget av at studentene er mottakere av kunnskap, 

representerer nettverkene en ny arena der deltakerne i fellesskap gir og tar for å bygge ny 

kunnskap (Veugelers & Zijlstra, 2005). 

Veugelers og Zijlstra (2005) hevder at nettverk er et sterkt virkemiddel for å knytte sammen 

profesjonell utvikling og skoleutvikling – og for å fremme endringer i opplæringa. De påpeker 

også at nettverk må bygges; de kan ikke vedtas. Dette samsvarer med hva A. Hargreaves 

(2007, i Stoll & Louis, 2007) sier om profesjonelle læringsfelleskap. Deltakerne må oppleve 

at de har et felles mål og at de kan bidra til hverandres læring og utvikling. For at nettverk 

skal bidra til skoleutvikling, må utviklingsarbeidet foregå på flere arenaer og med flere 

metoder, slik at flere enn nettverksdeltakerne blir involvert (Veugelers & Zijlstra, 2005). 

En viss fleksibilitet i organisering og innhold kan være viktig for å opprettholde interessen for 

å arbeide i nettverk. Deltakerne må oppleve at det er aktuelt og relevant for dem. Samtidig 

kan forutsigbarhet og faste strukturer gi gjenkjennbare rammer som skaper trygghet. Innenfor 

slike kjente rammer kan for eksempel skoleledere oppleve kollegial støtte fra andre deltakere i 

nettverket (Veugelers & Zijlstra, 2005). 

Veugelers og Zijlstra (2005) har arbeidet kontinuerlig med nettverk i mange år, også etter at 

andre nettverk etter hvert ble oppløst. De framhever hvordan en etablert nettverksstruktur er 

holdt levende ved at innholdet stadig er tilpasset deltakernes og skolenes interesser og behov. 

Dermed framstår nettverket som en levende og tilpasningsdyktig organisasjon. Nettverk ser 

slik sett ut til å stå sterkere når de beskjeftiger seg med innovasjon enn når de fungerer som 

ledd i implementering. 

Ei utfordring for arbeid i nettverk er at profesjonell samarbeidslæring (collaborative inquiry) 

tradisjonelt ikke har vært godt etablert som en praksis i skoleverket (Katz et al., 2009). Det 
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kan derfor være avgjørende å strukturere arbeidet i lærende nettverk for å sikre at tilsiktet 

læring og utvikling kan foregå. 

Ut fra sine erfaringer har Veugelers og Zijlstra (2005) utviklet et sett med regler for nettverk 

som på flere områder kan minne om tilsvarende regler for lærende møter og tanker om 

medskaping der alle deltakere er aktivt involvert slik det er beskrevet av Roald (2012). På 

samme måte kan elementer som vi også finner i dialogkonferansen (Lund et al., 2010) 

gjenkjennes, blant annet i beskrivelsen av møtet mellom teori og praksis og vektlegginga av 

deltakernes egne erfaringer som ledd i utviklinga av ny forståelse.  

Dialogkonferansen som modell ble opprinnelig utviklet som en arena for utvikling og 

nyskaping i norsk og svensk næringsliv (Shotter & Gustavsen, 1999, i Lund et al., 2010), men 

den har etter hvert vist seg også å være godt egnet for utviklingsarbeid i skoleverket. Lund et 

al. (2010) beskriver erfaringer fra et utviklingsprosjekt som ble gjennomført i fire kommuner i 

perioden 2006-2008. Dialogkonferansen ble da brukt som en felles utviklingsarena for 

deltakere fra barnehager, skoler, kommuner og universitetet. 

Møtene i en dialogkonferanse er strukturert rundt fire hovedområder som sammen skal bidra 

til erfaringsdeling, refleksjon og utvikling av ny praksis: 

1. Diskusjoner som binder sammen teori og praksis 

2. Teori, begreper og modeller 

3. Fortellinger fra skolene. Refleksjoner og nye ideer 

4. Eksempler på god praksis. Eksempler på kritisk praksis 

På samme måte som innholdet struktureres, følges et fast mønster for organisering av 

deltakerne i grupper og plenum: Dels møtes deltakere i blandete grupper på tvers av skoler og 

kommuner for å dele erfaringer og reflektere i lag, dels møtes kolleger fra samme arbeidsplass 

for å samle og oppsummere inntrykk, systematisere ny kunnskap og prioritere videre tiltak. 

Slik kan modellen brukes som utgangspunkt for organisering og systematisering av møter 

eller nettverkssamlinger der formålet er læring og utvikling. Møtet mellom teori og praksis er 

sentralt. 
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2.4 Konsekvenser av lærende nettverk 

Lærende nettverk skiller seg i arbeidsmåter og struktur fra mer tradisjonelle måter for å drive 

skoleutvikling. Det er imidlertid ikke bare organisering og vektlegginga av samhandling som 

er annerledes. Flere funn fra forskning tyder på at lærende nettverk kan ha innvirkning på 

ulike sider ved skolens drift og utvikling – og ikke minst på lederes og læreres praksis samt 

elevers læring.  

Veugelers og Zijlstra (2005) beskriver arbeidet i nettverk som en form for aksjonsforskning 

for lærere. Selv om de ser evidens for endringer i lærernes praksis, er de klare på at dette kan 

tilskrives flere og andre faktorer enn bare nettverket i seg selv. En effekt av nettverkene er at 

flesteparten av deltakerne opplyser at de kontakter hverandre også utenom de faste 

samlingene. Slik kan det skapes nye arenaer for ytterligere læring. 

Forskning fra flere land tyder på at lærende nettverk mellom skoler kan ha positiv innvirkning 

ikke bare på deltakernes egen kompetanse, men også på elevers læringsresultater som følge av 

endret praksis. For at lærende nettverk skal kunne ha innvirkning på praksis i klasserommet 

og dermed på elevenes læringsutbytte, må formålet eller fokus for nettverksarbeidet oppleves 

som riktig eller nyttig for hver enkelt skole, det må være forstått av deltakerne og delt mellom 

skolene (Katz et al., 2008, i Katz et al., 2009). 

Jackson og Temperley (2007) beskriver hvordan lærende nettverk etter hvert er blitt mer 

utbredt, og de argumenterer for at læring og kunnskapsutvikling i nettverk er grunnleggende 

forskjellig fra vante forestillinger og arbeidsmåter i skoleverket. De omtaler dette som 

«paradigmatisk forskjellig fra de dogmene som rådde tidligere»6 (Jackson & Temperley, 

2007, s. 45) (min oversettelse). I nettverk foregår nemlig ikke en tradisjonell overføring av 

kunnskap, men en drøfting og refleksjon som bidrar til å øke forståelsen og bygge ny 

kunnskap i et møte mellom teori og praksis. 

Det omfattende britiske prosjektet Networked Learning Communities programme (NLC) ble 

fulgt av flere forskere. Jackson og Temperley (2007) viser til signifikante forskjeller i elevers 

læringsresultater mellom skoler som deltok i nettverk og skoler som ikke deltok. Elever ved 

                                                 
6 «Characteristics of network-based knowledge and learning systems are paradigmatically different from the 
prevailing orthodoxies of the past» (Jackson & Temperley, 2007, s. 45). 
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skoler som deltok i nettverk, oppnådde bedre resultater ved utgangen av Key Stage 4 som 

tilsvarer 16 års alder. 

Deltakerne i nettverk opplevde at de utviklet sin egen kompetanse i møte med andre. En 

annen effekt var at lærerne utviklet og endret sin forståelse og sitt syn på elevenes muligheter 

til læring og utvikling. Skolemyndighetene og eksterne samarbeidspartnere slik som 

universitetet inntok nye roller og gikk fra å være eksperter til å delta mer aktivt i læring i 

nettverket. Nettverk der flere skoler møtes, så også ut til å være mer effektive arenaer for 

arbeid med ekstern støtte enn enkeltskoler (Jackson & Temperley, 2007). 

Forskning fra Tyskland tyder på at skolers deltakelse i lærende nettverk med andre skoler kan 

påvirke elevenes læring7. I et flertall av de skolene som deltok i et forsøk med nettverk, ble 

både elevenes resultater, motivasjon og interesse styrket sammenliknet med elever ved skoler 

som ikke deltok. Undersøkelsen omfattet lesing, matematikk og engelsk lytteforståelse (van 

Holt, Berkemeyer & Bos, 2015). I de aktuelle nettverkene ser det imidlertid ut til at fokus har 

vært nettopp utvikling av undervisningsmetoder innenfor de relevante fagområdene. 

Over tid er det skjedd store endringer i skolelederes ansvarsområder og arbeidsoppgaver, og i 

nettverksbaserte endringsprosesser spiller skoleledere en avgjørende rolle (Berkemeyer & van 

Holt, 2015). I lærende nettverk kan skoleledere utvikle sin kompetanse i å tilrettelegge for og 

lede ulike utviklingsprosesser ute på skolene. Skoleledere har ikke direkte innvirkning på 

praksis i klasserommet, men de kan skape rom og støtte opp om skolebasert 

kompetanseutvikling for lærere som igjen vil ha innvirkning på praksis og dermed elevenes 

læring (Katz et al., 2009). Robinson (2014) viser i en metaanalyse om skoleledelse til hvordan 

skolelederes deltakelse i lærernes læring er den enkeltfaktoren som sterkest påvirker elevenes 

læring. 

Vi ser her at lærende nettverk kan ha innvirkning på ulike sider ved skolens virksomhet og på 

ulike aktører i skolen. Ledere kan utvikle sin kompetanse innenfor skoleutvikling og ledelse 

av prosesser, lærere kan utvikle sin praksis og elevenes læringsutbytte kan styrkes. De ulike 

elementene henger sammen, så selv om skoleledelsen ikke har direkte innvirkning på 

                                                 
7 I Tyskland ligger ansvaret for skoler og utdanning på hver enkelt delstat. Hver delstat har derfor sitt 
skolesystem og sin skolelovgivning. På nasjonalt nivå samordnes aktuelle skolepolitiske saker av et 
samarbeidsforum. Dette samarbeidsforumet kalles „Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder der 
Bundesrepublik Deutschland“. De erfaringene som det vises til her, er fra delstaten Nordrhein-Westfalen. 
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elevenes læring, vil ledelsen indirekte kunne ha innvirkning gjennom sitt arbeid med lærerne 

for å endre lærernes praksis i klasserommet. Den formen for samskapende læring som foregår 

i lærende nettverk ser også ut til å ha kraft i seg til å skape mer varige og gjennomgripende 

endringer i praksis. 

2.5 Sammenhenger mellom skoleledelse og elevers 
læring sett i relasjon til arbeidet i lærende nettverk 

Ettersom skoleledere antas å ha indirekte innvirkning på elevenes læring (Katz, Earl & Ben 

Jaafar, 2009; Leithwood & Louis, 2012; Robinson, 2014), er det naturlig å spørre seg hvordan 

skoleledere kan påvirke og bidra til å forbedre elevenes læring og øke læringsutbyttet. For å 

undersøke dette nærmere trengs blant annet møtearenaer med arbeidsmåter som bidrar til ny 

læring og kunnskapsutvikling også for skoleledere. 

Robinson (2014, s. 141) argumenterer for at skoleledere blant annet trenger muligheter for å 

kunne lære i nettverk fordi det er for omfattende og krevende å mestre alle oppgaver og 

aspekter av skoleledergjerningen på egen hånd. Skoleutvikling består av krevende og 

komplekse prosesser som forutsetter at det bygges kapasitet for utvikling. Møller (2011) 

framhever at utfordringene kan møtes med et samarbeid på tvers av nivåer som involverer 

både skoler, kommuner og universiteter. Lærende nettverk ser ut til å kunne skape gode 

forutsetninger for å drive slike prosesser framover (Berkemeyer & van Holt, 2015).  

Tidligere forsøk på reformer i skoleverket har i mange tilfeller bare ført til overflatiske 

endringer i praksis uten varig evne til å påvirke elevenes læringsutbytte (D. Hargreaves, 2003, 

i Katz et al., 2009). For at reformer og endringer skal slå rot, må de oversettes til lokal 

kontekst og relateres til egen praksis. Dette kan skje på ulike vis; det kan være gjennom 

reproduksjon eller kopiering av eksisterende ideer, ved modifisering eller tilpasning av ideer 

eller på mer radikalt vis ved omvandling eller endring av de samme ideene. Slike 

translasjonsteoretiske prinsipper er nærmere beskrevet av Røvik (2014). Hans teorier kan 

bidra til å belyse i hvilken grad og på hvilke måter de lærende nettverkene medvirker til 

spredning og implementering av reformideer og nye praksiser. 

Vi har allerede sett hvordan skolemyndigheter og forskere i flere sammenhenger framhever at 

elevenes læring er et sentralt område for både skoleledelse og skoleutvikling (Robinson, 
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2014; Stoll & Louis, 2007 m.fl.). Et fellestrekk er at kollektiv innsats og kritisk refleksjon 

vektlegges. 

Leithwood og Louis (2012) har presentert funn fra en omfattende undersøkelse i USA. I et 

team med andre forskere fulgte de 180 skoler i ni forskjellige delstater over en periode på fem 

år. Med kvalitative og kvantitative metoder gikk de inn og så etter sammenhenger mellom 

skoleledelse og elevers læring. De undersøkte ledelse på ulike nivåer slik som delstat, 

skoledistrikt, skole og klasserom. I alt 471 skoleledere (school administrators) deltok i 

undersøkelsen, i tillegg til lærere og andre. Rammeverket for denne studien viser ulike 

faktorer som har innvirkning på elevenes læring og hvordan disse faktorene påvirker 

hverandre. 

 

Figur 2.  Ulike faktorer som påvirker elevenes læringsarbeid og læringsutbytte (Leithwood og Louis 2012).  

På norsk8 er begrepet kommune brukt på samme måte som «school district» i den engelskspråklige originalen 
ettersom det noenlunde gjenspeiler ansvaret som skoleeier.  

 

                                                 
8 Oversettelsen til norsk bygger på en presentasjon av Øyvind Glosvik ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Han 
la denne modellen fram på ei samling i 2016 for skoleledere og skoleeiere i pulje 4 i Ungdomstrinn i utvikling. 
Hans versjon var på nynorsk, mens jeg har skrevet om til bokmål. 
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Forskerne undersøkte skoler og skoleledelse i distrikter av ulik størrelse fordi de antok at 

størrelsen på distriktene har noe å si for hvilke ressurser som er tilgjengelige. Ettersom små 

distrikter ofte har færre ressurser, kan de være mer avhengige av andre samarbeidspartnere for 

å nå sine mål. Forskergruppa fant da også ut at mindre distrikter i større grad ser på 

delstatsnivået som en nyttig støtte, mens mellomstore og store distrikter finner støtte andre 

steder. I tillegg har de sett at distrikter arbeider forskjellig og lykkes i ulik grad; noen 

distrikter arbeider på måter som fremmer utvikling i skolene, mens andre faktisk ser ut til å 

hemme utvikling ved sine skoler (Louis, Anderson & Thomas, 2012). 

De har også sett på hvordan lederutvikling organiseres og hvordan nettverk kan brukes til å 

implementere reformer og utvikle skoler. De er kritiske til tradisjonelle former for 

lederutvikling og mener at det er mulig å oppnå mer gjennom å samarbeide i lærende 

nettverk: 

«De fleste reformtiltak i skolene ville lykkes bedre hvis skoleeierne gikk vekk fra en 

form for lederutvikling for rektorer som inkluderer enkeltstående ‘workshops’, og 

heller arbeidet med å utvikle sosiale og faglige ledernettverk som kollektivt kan 

identifisere problemer og løsninger. Vi kunne til og med gå så langt som å tilrå 

utvikling av regionale profesjonelle læringsfellesskap for skoleledere» (Louis, 

Anderson & Thomas, 2012, s. 231) (min oversettelse).  

Katz, Earl og Ben Jaafar (2009) skriver også om hvor viktig det er å endre praksis for 

lederopplæring og lederutvikling fra store samlinger preget av presentasjoner og overføring 

av kunnskap til arbeid i lærende nettverk der deltakerne selv er aktive i å bygge ny 

erkjennelse og kunnskap. De beskriver dette som en overgang fra “the ballroom to the 

classroom” (Katz et al., 2009, s. 103). 

Leithwood og Louis m.fl. (2012) omtaler nettverk og profesjonelle læringsfellesskap på ulike 

nivåer. Hvis vi ser nærmere på modellen til Leithwood og Louis, ser vi at nettverk ikke er 

spesifikt nevnt. Vi kan imidlertid forestille oss at et lærende nettverk for skoleledere vil 

operere i feltet mellom kommunal politikk, styring og ledelse, skoleledelsens profesjonelle 

utvikling og skoleledelsen. Dersom kommunen som skoleeier deltar i nettverk, for eksempel 

representert ved kommunalsjef, skolefaglig rådgiver eller andre ansatte i skoleetaten, vil 

nettverkets rolle som translasjonsarena sannsynligvis kunne styrkes (Furu & Lund, 2014).  
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Til en viss grad kan nettverket også omfatte deler av statlig styring, avhengig av hvilket 

innhold og hvilke føringer som legges for arbeidet i nettverkene. Statlig politikk og styring 

kan trekkes inn, for eksempel i form av regelverk, læreplaner, veiledninger og andre slags 

styringsdokumenter. I en norsk kontekst vil dette blant annet kunne være offentlige 

utredninger og meldinger til Stortinget. Dette kan for eksempel skje som ledd i større 

satsinger slik som Vurdering for læring (VFL) eller Ungdomstrinn i utvikling (UIU). 

Veugelers og Ziljstra (2005) viser til hvordan nettverk for skoleledere kan bidra til å omsette 

læreplaner og nasjonale styringsdokumenter til pedagogisk praksis. De fant i mindre grad at 

deltakerne i nettverk hadde tro på at de bidro til å påvirke sentrale skolemyndigheter. I 

hovedsak så nettverkene dermed ut til å påvirke praksis i skolene, mindre enn de bidro til å 

påvirke oppover i systemet. 

Fagfolk fra universitet og høgskole kan bidra med teoretiske perspektiver og oppdatert 

forskning knyttet til de temaene som drøftes i de lærende nettverkene. Samtidig utgjør 

nettverket et unikt møtested for teori og praksis ved at skoleledere og lærere bringer inn sine 

erfaringer. Utveksling av kunnskap kan derfor gå begge veier. Slik sett kan for eksempel 

kontaktene mellom lærerutdanninga og praksisfeltet styrkes. 

I denne studien har jeg tatt utgangspunkt i modellen til Leithwood og Louis (2012). Selve 

spørreundersøkelsen er i hovedsak oppbygd rundt de forskjellige kategoriene kommunal 

styring, skoleledelsens profesjonelle utvikling, skoleledelsens praksis, lærernes praksis og 

elevenes læringsarbeid og læringsutbytte. Det har vært ønskelig å undersøke i hvilken grad 

skoleledere opplever eller har tro på at deres deltakelse i lærende nettverk med andre 

skoleledere har innvirkning på egen kompetanseutvikling og praksis, læreres praksis og 

dermed også elevenes læring – samt hvilke faktorer som kan påvirke dette. 

Aktuelle forskningsspørsmål i denne studien vil kunne dreie seg om hvilke erfaringer 

skoleledere har med deltakelse i lærende nettverk, hvilket utbytte de opplever og i hvilken 

grad de mener at deltakelse i nettverk har bidratt til å påvirke og endre praksis både hos dem 

selv som ledere og blant lærere. Videre er det interessant å undersøke i hvilken grad de 

opplever at dette kan ha innvirkning på elevenes læring. Ettersom undersøkelsen omfatter 

flere regioner med små og mellomstore kommuner, til dels med få skoler i enkelte kommuner, 

vil det også kunne være interessant å se om en slik form for interkommunalt eller regionalt 

samarbeid oppfattes som nyttig og relevant. Samtidig vil det være aktuelt å se på hvilke 
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sammenhenger det kan være mellom ulike bakgrunnsvariabler og rektorenes opplevde utbytte 

av å delta i lærende nettverk. 

Til problemstillinga som ble presentert i kapittel 1, kan dermed følgende forskningsspørsmål 

være aktuelle: 

FS1: Hvilke sammenhenger er det mellom rektorers opplevde grad av kommunal 

styring av skoleutvikling og utbytte av deltakelse i lærende nettverk?  

FS2: Hvilken betydning har kommunestørrelse og organisering av skolesektoren for 

rektorers opplevde grad av kommunal styring av skoleutvikling og utbytte av deltakelse 

i lærende nettverk? 

FS3: Hvilken betydning har utdanning og erfaring for rektorers opplevde grad av 

kommunal styring av skoleutvikling og utbytte av deltakelse i lærende nettverk? 

FS4: Hvilken betydning har ulike andre deltakere for rektorers opplevde grad av 

kommunal styring av skoleutvikling og utbytte av deltakelse i lærende nettverk? 
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3 Metode 
I dette kapitlet behandles metodiske spørsmål knyttet til utvalget av respondenter og 

utforming av selve spørreundersøkelsen. Hoveddelen av undersøkelsen bygger på kvantitative 

metoder i form av et spørreskjema og statistiske analyser av data derfra, men det ble også 

gjennomført et innledende semi-strukturert pilotintervju der det ble brukt kvalitative metoder. 

Undersøkelsen er en tverrsnittstudie (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s. 267) 

Noen typiske trekk og fordeler med å bruke en spørreundersøkelse (survey) som metode er at 

det er mulig å standardisere og systematisere innhenting av data fra flere respondenter for å 

undersøke ulike fenomener. Numeriske data fra undersøkelsen gjør det mulig å gjennomføre 

ulike statistiske analyser av det innsamlete materialet for å se etter mulige sammenhenger 

mellom ulike variabler (Morrison, 1993, i Cohen et al., 2011, s. 256).  

Ved å benytte et nettbasert spørreskjema er det mulig å nå et større antall potensielle 

respondenter og samle inn data i løpet av relativt kort tid. I et slikt nettbasert spørreskjema er 

det også mulig å legge inn obligatoriske spørsmål eller begrense antall mulige avkryssinger til 

et spørsmål. Dette kan bidra til å redusere antall manglende svar eller feil underveis i 

undersøkelsen. Ettersom svarene legges inn direkte, reduseres også faren for feil ved 

registrering og behandling av data. Selve formatet kan i tillegg redusere påvirkning fra 

forskeren, blant annet fordi respondentene kan besvare undersøkelsen hvor og når det passer 

dem (Cohen et al., 2011, s. 279). Samtidig som det er noen åpenbare fordeler med å bruke 

nettbaserte undersøkelser, finnes det også ulemper og utfordringer som er grundig beskrevet 

av blant annet Cohen et al. (2011). Dette er nærmere omtalt i kapittel 5. 

Videre presenteres selve målingene i undersøkelsen og hvordan de ble utviklet. Her beskrives 

blant annet pilotintervjuet og hvilke konsekvenser som noen av funnene derfra fikk for 

utforming av selve spørreskjemaet. Til grunn for målingene lå operasjonalisering av ulike 

begreper. Begrepsvaliditet trekkes inn her. Etter beskrivelsen av selve prosedyren for 

datainnsamling drøftes også ytre validitet. 

Dernest presenteres noen analysemetoder og betraktninger om dette før kapitlet avrundes med 

forskningsetiske spørsmål knyttet til gjennomføring av undersøkelsen og arbeidet med selve 

oppgaven. 



 

24 
 

3.1 Populasjon og utvalg 

Populasjonen (Kleven, 2011) ble definert på grunnlag av noen felles kriterier: De skulle alle 

være rektorer ved kommunale skoler med ungdomstrinn i en kommune i Nordland, Troms 

eller Finnmark. Statlige og private grunnskoler ble utelatt. Etter disse kriteriene utgjorde 

populasjonen til sammen 221 rektorer, fordelt på 176 (79,6 %) fra små og mellomstore 

kommuner med under 20 000 innbyggere og 45 (20,4 %) fra store kommuner med over 

20 000 innbyggere. Samtlige rektorer i populasjonen ble invitert til å delta i undersøkelsen. 

Utvalget er dermed det samme som populasjonen. 

Det kom inn svar fra i alt 68 respondenter fordelt på 53 (77,9 %) fra små og mellomstore 

kommuner og 15 (22,1 %) fra store kommuner. Alle respondentene (100 %) har deltatt i 

lærende nettverk knyttet til én eller flere satsinger eller prosjekter innen skoleutvikling. 62 

(91,2 %) oppgir at de har deltatt i lærende nettverk som ledd i Ungdomstrinn i utvikling. 

Tabell 1 
Antall respondenter og svarprosent etter populasjon og kommunestørrelse 

Utvalg Populasjon Antall svar 
(N) 

Svarprosent 

Rektorer fra små og mellomstore kommuner 

(< 20 000 innbyggere) 

176 53 30,1 

Rektorer fra store kommuner  

(> 20 000 innbyggere) 

45 15 33,3 

Sum 221 68 30,8 

 

Andelen svar i de to gruppene gjenspeiler noenlunde andelen inviterte ut ifra totalen. Svarene 

antas derfor i første omgang å kunne gi et greit bilde for utvalget som helhet. Svarprosent 

drøftes i sammenheng med ytre validitet seinere i kapitlet. Mer detaljert fordeling av 

respondenter etter kommunestørrelse er omtalt under bakgrunnsvariabler. 

Denne undersøkelsen tar først og fremst for seg rektorers erfaringer med deltakelse i lærende 

nettverk som virkemiddel i skoleutvikling ved skoler med ungdomstrinn. På landsbasis har i 

alt 1114 skoler deltatt i Ungdomstrinn i utvikling i rullerende puljer i perioden 2013-2017 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). Rektorene ved alle disse skolene kunne dermed potensielt 

sett utgjøre den samlete populasjonen som kunne være aktuell for denne undersøkelsen 
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(Kleven, 2011). I dette tilfellet var det av særlig interesse å studere erfaringer fra regioner med 

mange små og mellomstore kommuner og til dels store geografiske avstander. Derfor valgte 

jeg å foreta noen geografiske avgrensinger som gjør at populasjonen i denne undersøkelsen er 

den samme som det utvalget som ble invitert til å delta. 

3.1.1 Bakgrunnsvariabler 

Spørreskjemaet ble innledet med en del bakgrunnsvariabler slik som rektors ansiennitet og 

utdanning, erfaringer med deltakelse i nettverk, kommunestørrelse og antall grunnskoler med 

ungdomstrinn i kommunen. Organisering av skolesektoren ble blant annet dekt av spørsmål 

om hvem rektor rapporterer til: rådmann eller kommunalsjef. Bakgrunnsvariabler fra 

spørreskjemaet som ikke er benyttet i videre analyser, er ikke nærmere beskrevet her. Hele 

spørreskjemaet med alle variabler, spørsmål og påstander med forklaringer ligger som 

vedlegg. 

For å styrke validiteten skreiv jeg ei kort forklaring eller presisering til hvert enkelt spørsmål 

for å sikre at respondentene skulle tolke spørsmålet mest mulig likt og dermed gi et riktigst 

mulig svar. Spørsmålet om hvilke eksterne fagfolk som har vært med i nettverket, ble for 

eksempel utdypet slik: 

«Nettverk kan ha eksterne deltakere fra forskjellige enheter, for eksempel fagfolk fra 

universitet eller høgskole. Det kan også variere hvem som deltar i ulike nettverk. Her 

ønsker vi å få vite hvilke fagfolk som deltar i samme nettverk som der du deltar. 

Dersom du har deltatt i nettverk med forskjellige deltakere, kan du tenke på hvilke 

fagfolk som vanligvis har deltatt i tillegg til deltakere fra skoler og kommuner. 

Du kan krysse av for flere svar.» 

Det var i alt ti innledende spørsmål. Alle disse spørsmåla var obligatoriske. Skjemaet var 

adaptivt utformet slik at respondenter som eventuelt svarte at de ikke hadde deltatt i lærende 

nettverk, ikke ble stilt videre spørsmål om erfaringer med nettverk og opplevd utbytte av 

deltakelse i nettverk. 

Svarkategoriene varierte avhengig av typen spørsmål og hvilken informasjon jeg var ute etter. 

Dette er nærmere beskrevet i forbindelse med hver enkelt bakgrunnsvariabel. 



 

26 
 

Rektors ledererfaring 

Deltakernes erfaring eller ansiennitet som rektor ble målt i antall hele år. Respondentene 

skrev inn antall år i spørreskjemaet. Antall år med rektorerfaring viser ei spredning fra 1 til 26 

med et aritmetisk gjennomsnitt på 7,6 år og en median på 6,5 år. Typetallet er imidlertid 2 år, 

noe som kan indikere at en stor andel av rektorene har kort ansiennitet mens et fåtall har lang 

ansiennitet. Samlet sett har 50 % av rektorene inntil 6 års erfaring. 

Rektors lederutdanning 

Rektors lederutdanning ble målt som påbegynt eller fullført rektorutdanning (videreutdanning 

på 30 studiepoeng) eller påbegynt eller fullført mastergrad i skoleledelse. Videreutdanning i 

skoleledelse ble kodet slik: 1: ingen, 2: påbegynt rektorutdanning, 3: fullført rektorutdanning, 

4: påbegynt mastergrad og 5: fullført mastergrad i skoleledelse. Til sammen 46 (67,6 %) av 

rektorene i undersøkelsen har enten påbegynt eller fullført skolelederutdanning. Fordeling av 

respondentene er vist i tabellen nedenfor. 

Tabell 2 
Antall respondenter fordelt etter påbegynt eller fullført utdanning i skoleledelse 

Type lederutdanning 
 

Antall Prosent 

Ingen formell skolelederutdanning 22 32,4 

Påbegynt rektorutdanning (30 studiepoeng) 7 10,3 

Fullført rektorutdanning (30 studiepoeng) 29 42,6 

Påbegynt mastergrad i skoleledelse 7 10,3 

Fullført mastergrad i skoleledelse 3 4,4 

Sum 68 100,0 

 

Kommunestørrelse 

Kommunestørrelse ble målt etter SSBs kriterier og kodet slik:1: små kommuner under 2 000 

innbyggere, 2: små kommuner 2 000 – 4 999 innbyggere, 3: mellomstore kommuner 5 000 – 

9 999 innbyggere, 4: mellomstore kommuner 10 000 – 19 999 innbyggere og 5: store 

kommuner over 20 000 innbyggere. I en del analyser er disse kategoriene slått sammen i 

større grupper, for eksempel under (1,2,3,4) og over (5) 20 000 innbyggere. Dette er nærmere 
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beskrevet etter hvert. Fordeling av respondenter etter kommunestørrelse er vist i tabellen 

nedenfor. Vi ser her at den største gruppa kommer fra de to kategoriene med små kommuner, 

med i alt 32 respondenter (47,1 %). Dernest kommer de to kategoriene med mellomstore 

kommuner med 21 respondenter (30,9 %) og til sist store kommuner med 15 respondenter 

(22,1 %). 

Tabell 3 
Antall respondenter fordelt etter kommunestørrelse målt ved antall innbyggere 

Kommunestørrelse etter SSBs kriterier for inndeling 
 

Antall Prosent 

Små kommuner under 2 000 innbyggere 19 27,9 

Små kommuner 2 000 – 4 999 innbyggere 13 19,1 

Mellomstore kommuner 5 000 – 9 999 innbyggere 13 19,1 

Mellomstore kommuner 10 000 – 19 999 innbyggere 8 11,8 

Store kommuner over 20 000 innbyggere 15 22,1 

Sum 68 100,0 

 

Skolestruktur 

Antallet grunnskoler med ungdomstrinn vil kunne indikere i hvilken grad rektor har kolleger 

og mulige samarbeidspartnere på samme nivå i egen kommune. Antallet grunnskoler med 

ungdomstrinn kan til dels avhenge av kommunestørrelse, men det avhenger også av 

geografiske forhold og lokale prioriteringer knyttet til skolestruktur. Noen kommuner har en 

desentralisert skolestruktur med relativt mange små skoler, mens andre kommuner har en mer 

sentralisert skolestruktur med færre og større skoler. Antall grunnskoler med ungdomstrinn 

ble målt og kodet på følgende måte:1: 1-2 skoler, 2: 3-5 skoler, 3: 6-10 eller 4: 11 eller flere 

skoler. 

I alt 27 respondenter (39,7 %) oppga at det var 1-2 grunnskoler med ungdomstrinn i 

kommunen, 13 (19,1 %) oppga 3-5 grunnskoler med ungdomstrinn og 28 (41,2 %) oppga at 

det var 6-10 grunnskoler med ungdomstrinn i kommunen. Ingen oppga 11 eller flere skoler. 

Dette kan indikere at en stor andel av rektorene i undersøkelsen sannsynligvis arbeider i 

kommuner med en relativt liten skolesektor med få enheter. Her er det imidlertid verdt å 

merke seg at dette ikke sier noe om antallet grunnskoler totalt i kommunene; det kan jo tenkes 
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at en kommune kan ha flere barneskoler og 1-2 større skoler med ungdomstrinn. I andre 

kommuner som satser på kombinerte barne- og ungdomsskoler, vil antallet skoler som er 

oppgitt her, være det totale antallet skoler i kommunen. Ettersom denne undersøkelsen 

omfatter rektorer ved skoler med ungdomstrinn, er det først og fremst dette skoleslaget som er 

av interesse, og derfor er det også dette som er kartlagt. 

Styringsnivåer i kommunen 

Skolesektoren kan være organisert forskjellig fra kommune til kommune. 51 av 68 (75 %) av 

respondentene oppgir at de rapporterer til en kommunalsjef med ansvar for skolesektoren. 

Dette indikerer at kommunen har minimum tre administrative styringsnivåer: rektor som 

enhetsleder, kommunalsjef som sektorleder og rådmann som øverste administrative leder.  

9 av 68 (13,2 %) oppgir at de rapporterer direkte til rådmannen. Dette indikerer at kommunen 

sannsynligvis har to administrative styringsnivåer der rektor i mange tilfeller må antas å ha en 

del delegerte fullmakter. De øvrige 8 (11,8 %) respondentene har ikke oppgitt hvem de 

rapporterer til, men alle 8 har oppgitt at kommunen har en skolefaglig rådgiver eller stab som 

de kan kontakte. Ettersom rektorene ikke rapporterer til en kommunalsjef, er det nærliggende 

å anta at disse kommunene er organisert med to styringsnivåer. Her var det mulig å krysse av 

for flere svar. Svarene ble kodet enten 0 eller 1 innenfor hver kategori. 

Deltakerne i de lærende nettverkene 

Det var også spørsmål om hvem som vanligvis deltok i nettverkene. Det ble skilt mellom 

deltakere fra egen kommune, slik som ressurslærere eller representanter fra skoleeier, og 

eksterne deltakere, slik som fagfolk fra universitetet, pedagogisk-psykologisk tjeneste, 

regionale utviklingsveiledere eller andre. Her var det mulig å krysse av for flere svar.  

De 68 respondentene oppgir alle sammen ulike andre deltakere enn rektorer i de lærende 

nettverkene. Hvis vi først ser på deltakere fra egen kommune, oppgir 32 (47 %) at 

kommunalsjef har deltatt, 23 (33,8 %) skolefaglig rådgiver og 47 (69,1 %) ressurslærer9. I en 

del tilfeller har både kommunalsjef og skolefaglig rådgiver deltatt, i andre tilfeller enten den 

                                                 
9 Ressurslærerstillingene har vært organisert på forskjellige vis. Som oftest har de vært knyttet til skoler eller 
kommuner, og i noen tilfeller har samme ressurslærer dekt flere kommuner i et regionalt samarbeid. Oppdraget 
har imidlertid vært noenlunde det samme, nemlig å bistå skoleledelsen (eventuelt også kommuneledelsen) og 
lærerne med å drive skoleutvikling.  
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ene eller den andre. Det samme gjelder for ressurslærere. Når vi ser på eksterne deltakere, 

oppgir 54 (79,4 %) at fagfolk fra universitets- og høgskolesektoren har deltatt, mens 55 

(80,9 %) har hatt utviklingsveiledere med. Videre oppgir 23 (33,8 %) av respondentene at det 

har vært deltakere fra Fylkesmannen med i nettverket, mens 16 (23,5 %) har hatt med 

deltakere fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Deltakelse ble registrert for hver enkelt 

kategori av deltakere som en dikotom variabel med 0 for ikke deltatt og 1 for deltatt. 

3.2 Utvikling av målinger 

Her beskrives først innledende forberedelser og pilotering av undersøkelsen. Dernest 

beskrives hovedområdene i undersøkelsen og operasjonalisering av begreper. Som del av 

dette diskuteres også begrepsvaliditet. 

3.2.1 Pilotintervju og konsekvenser for spørreundersøkelsen 

Arbeidet med utforming av selve undersøkelsen omfattet blant annet ei lengre utprøving der 

jeg så nærmere på både kvantitative og kvalitative metoder (Kleven, 2011). Ut ifra den 

foreløpige problemstillinga og de tilhørende forskningsspørsmåla utarbeidet jeg et utkast til 

spørreskjema der jeg forsøkte å operasjonalisere de ulike begrepene i undersøkelsen best 

mulig for å sikre validitet (Kleven, 2011). For eksempel utformet jeg flere overlappende 

spørsmål som var ment å kunne vise hvilken nytte rektorer opplever at nettverkene har for 

dem. Dette var de første innledende forberedelsene til gjennomføring av en kvantitativ 

undersøkelse. På grunnlag av utkastet til spørreskjema utformet jeg deretter en semistrukturert 

intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2015) som forsøksvis skulle dekke de samme begrepene 

og spørsmåla som i spørreskjemaet. Et slikt intervju representerer en kvalitativ metode. 

Med åpne spørsmål ville informanten i intervjuet kunne gi utdypende informasjon eller 

komme med perspektiver som ikke var omfattet av mine spørsmål. Samtidig var det viktig å 

ta med det mest sentrale fra spørreskjemaet ettersom formålet med intervjuet var å få data som 

kunne danne grunnlag for videre bearbeiding og utforming av spørreskjemaet til den planlagte 

undersøkelsen. I dette tilfellet var det snakk om ett intervju, så datamengden ville være 

relativt oversiktlig. 

En rektor sa seg villig til å stille til intervju da jeg forklarte hensikten. Selve intervjuet forløp 

greit. Det foregikk på informantens kontor, og det ble gjennomført innenfor avtalt tid og uten 
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avbrudd. Informanten godkjente at intervjuet ble tatt opp. Dermed hadde jeg mulighet til å 

lytte til opptaket mens jeg transkriberte intervjuet. Samtidig tok jeg noen notater, men 

transkripsjonen bygger på opptaket. 

Transkripsjonen av pilotintervjuet ble på om lag 15 sider og ble analysert med en 

meningsanalyse (Kvale & Brinkmann, 2015). Dermed gikk jeg inn i materialet med tre 

vinklinger: 1) finne data som kunne bekrefte eller underbygge mine antakelser, 2) finne data 

som kunne bestride mine antakelser og 3) finne data som kunne åpne for nye perspektiver 

eller momenter som igjen kunne bidra til revidering og forbedring av problemstilling, 

forskningsspørsmål eller spørreskjema. 

Etter at intervjuet var gjennomført og analysert, ble spørreskjemaet kraftig omarbeidet. Blant 

annet la jeg inn spørsmål og påstander som kunne dekke nye momenter som dukket opp, slik 

som rektors motivasjon for å delta i nettverk og kommunens rolle som skoleeier. 

I tillegg ble spørsmål og påstander omformulert slik at de skulle bli mer presise og tydeligere 

knyttet til det området eller begrepet som de var ment å skulle måle. Dette var ledd i å sikre 

begrepsvaliditeten (Kleven, 2011). 

3.2.2 Testing av spørreskjemaet 

Før et spørreskjema sendes ut, bør det testes. Testinga bør fortrinnsvis foregå med ei gruppe 

mulige respondenter (Fowler, 2014). Her var det allerede gjennomført et intervju som ga 

nyttig informasjon på veien fra utkast til endelig utforming av spørreskjema. Etter at 

spørreskjemaet var blitt grundig omarbeidet, var det ønskelig med nok en runde for å 

undersøke om skjemaet ville kunne fungere etter hensikten. 

Ei gruppe med tre skoleledere sa seg villige til se på skjemaet sammen med meg. Én av de tre 

var rektor og dermed en mulig respondent. De to øvrige var mellomledere som dermed ikke 

var mulige respondenter, men de hadde likevel innsikt i tematikken og noe erfaring fra 

deltakelse i nettverk. 

De påpekte nytten av forklaringer og definisjoner av begreper. De mente også at strukturen 

med hovedområder og tilhørende spørsmål og påstander bidro til å klargjøre hva det spørres 

etter. Et konkret spørsmål som dukket opp, var hvordan man skal svare dersom man deltar på 
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flere nettverk og har ulike erfaringer. Det kan jo for eksempel tenkes at noen nettverk 

oppleves nyttige, mens andre oppleves mindre nyttige. 

Etter denne runden med samtale og tilbakemeldinger, tok jeg en ny gjennomgang av 

spørreskjemaet for å sjekke formuleringer. Med et par mindre rettelser og presiseringer 

vurderte jeg skjemaet som klart til utsending. 

 

 

Figur 3. Veien fram mot utforming av selve spørreskjemaet. 

 

3.2.3 Operasjonalisering av begreper 

Noen begreper kan være vanskelige å måle, for eksempel hvis de er teoretiske eller abstrakte. 

Det vil da være hensiktsmessig og nødvendig å operasjonalisere begrepet ved hjelp av ulike 

variabler (Kleven, 2011). Begrepsvaliditet uttrykker i hvilken grad det er samsvar mellom et 

teoretisk begrep og gjennomført måling, det vil si samsvar mellom definisjonen av begrepet 

og hvordan det faktisk er operasjonalisert (Kleven, 2011). Et eksempel knyttet til denne 

undersøkelsen kan være i hvilken grad rektorer opplever styring fra kommunen som skoleeier; 

spørsmålet blir da om de målingene som vi gjennomfører, faktisk måler det de er tenkt å 

skulle måle. Validiteten kan forbedres ved å bruke flere operasjonaliseringer som er så 

forskjellige som mulig. Slik operasjonalisering bidrar til å gjøre begrepene målbare. 

I eksempelet nedenfor er det vist hvordan begrepet kommunal styring er forsøkt 

operasjonalisert gjennom flere variabler. Hver enkelt variabel er tenkt å vise et aspekt ved det 

teoretiske begrepet. Kommunal styring er i seg selv et vidt begrep. Her er det avgrenset til å 
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gjelde kommunal styring av skoleutvikling. De ulike variablene måles ved hjelp av påstander 

som respondentene tar stilling til ut ifra en gitt skala. Påstandene er gjengitt i tabeller i kapittel 

4 om data og analyse, mens skalaen er nærmere beskrevet seinere i dette kapitlet om metode. 

 

Figur 4. Operasjonalisering av et begrep 

Et eksempel på hvordan et begrep (her: kommunal styring av skoleutvikling) operasjonaliseres gjennom flere 
variabler (her: V1-V9) som er ment å dekke ulike aspekter av det teoretiske begrepet. 

 

De øvrige begrepene i undersøkelsen ble operasjonalisert på tilsvarende måte. Ved hjelp av 

ulike statistiske analyser er det mulig å undersøke om målingene er reliable. Når vi måler et 

begrep på denne måten med flere spørsmål eller påstander, kan vi nemlig beregne reliabilitet i 

form av indre konsistens (Kleven, 2011, s. 93). Dette er nærmere beskrevet i kapittel 4 som 

omhandler data og analyse. 

3.2.4 Utforming av spørsmål og påstander 

Enten det gjelder utforming av spørsmål eller påstander, er det grunnleggende å spørre om én 

ting av gangen slik at det blir mest mulig tydelig for respondenten hva vi er ute etter å finne 

ut. Svaret vil da også kunne bli entydig og bedre egnet for påfølgende analyse (Fowler, 2014). 

Dette bidrar til å styrke reliabiliteten. 
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Her er et eksempel fra spørreskjemaet med en påstand om kommunal styring: «Kommunen 

som skoleeier setter klare mål for skoleutvikling.» Det dreier seg her om hvordan kommunen 

som skoleeier – og ingen andre, slik som departementet eller direktoratet – utøver styring. 

Videre er det konkretisert hvordan kommunen utøver styring, nemlig: setter klare mål for 

skoleutvikling.  

Alle spørsmål og påstander i undersøkelsen er utformet med tanke på at de skal være mest 

mulig entydige. Likevel vil det ofte kunne være rom for tolkning: Hva menes med klare mål 

for skoleutvikling? 

Til hvert enkelt hovedområde ble det innledende spørsmålet gjort obligatorisk, slik at alle 

respondentene måtte ta stilling til hvert enkelt område. Dette ble gjort for å få et best mulig 

datagrunnlag for videre analyser. Alle disse spørsmåla ble innledet likt: «I hvilken grad 

opplever du …?» Det innebærer at det hele veien er respondentenes subjektive oppfatning 

som ligger til grunn for svarene. 

Innenfor hvert hovedområde var det videre fra sju til ni påstander som respondentene ble bedt 

om å ta stilling til. Dette var ikke obligatorisk, og respondentene ble opplyst om at de kunne 

hoppe over påstander som de ikke ønsket å ta stilling til. Ei utfordring dersom noen utelater å 

svare, er å avgjøre hvordan manglende svar skal håndteres i videre analyser (Fowler, 2014). 

3.2.5 Grunnlaget for valg av skala og målenivå 

Et grunnleggende spørsmål ved utforming av et spørreskjema er hva slags målinger man 

ønsker å gjennomføre (Fowler, 2014). Dette har implikasjoner for utforming av spørsmål og 

påstander, svarkategorier og bruk av skala. 

Respondentene ble bedt om å ta stilling til ei rekke spørsmål og påstander etter en tidelt skala. 

En tidelt skala med ekstreme ytterpunkter vil kunne bidra til spredning i svarene, og med god 

spredning vil dataene kunne være egnet til ulike analyser.  

Kategoriene er ordnet i rekkefølge. Ettersom avstandene mellom de ulike punktene på skalaen 

ikke er fastlagt, vil vi i utgangspunktet ha data på ordinalnivå (Fowler, 2014; Kleven, 2011). 

Hvis vi antar at forutsetningen om data på intervallnivå er tilnærmet oppfylt, kan vi summere 

skårer og for eksempel beregne artimetisk gjennomsnitt (Kleven, 2011). Målenivået har 
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betydning for hvilke analyser og statistiske beregninger som er mulige å gjennomføre seinere 

(Field, 2013; Fowler, 2014). 

Spørsmål ble besvart etter en Likert-skala fra 1 til 10, der 1 var gitt betegnelsen «i liten grad» 

mens 10 var gitt betegnelsen «i stor grad». De mellomliggende svaralternativene var bare 

angitt med tall. Respondentene trengte dermed bare å forholde seg til ytterpunktene og 

vurdere hvor de ville krysse av langs denne skalaen. Det var derfor ikke behov for å tolke 

noen ytterligere definisjoner av de enkelte gradene. Ved å gjøre det på denne måten, var det 

mulig å få spredning på svarene samtidig som det var relativt intuitivt å velge et 

svaralternativ. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at dataene vil være relative, det 

vil si at fordelinga på ulike svarkategorier vil avhenge av skalaen som brukes (Fowler, 2014). 

For at en slik skala skal gi reliable data, må spørsmål og påstander utformes nøye (Fowler, 

2014). 

Respondentene tok også stilling til ei rekke påstander etter en tilsvarende skala fra 1 til 10, 

men der 1 var gitt betegnelsen «svært usant» mens 10 var gitt betegnelsen «svært sant». 

Prinsippet og begrunnelsen for å gjøre det slik var for øvrig den samme som forklart ovenfor. 

Mulighetene og begrensningene i videre bruk av dataene vil også være de samme. 

Ettersom alle spørsmål og påstander i hovedsak dreide seg om rektorenes egne erfaringer og 

opplevelser, var det ikke mulig å svare «vet ikke». Her ble det forutsatt at alle skulle være i 

stand til å gi et svar, og «vet ikke» kunne ha ført til at noen av respondentene for eksempel 

ville velge dette framfor å vurdere andre svaralternativ (Fowler, 2014). Det ville ha stilt seg 

annerledes dersom noen spørsmål hadde dreid seg om temaer eller fakta som enkelte faktisk 

ikke kjenner til. Ved å utelate «vet ikke» som svaralternativ, kunne målingene bli bedre 

(Krosnick et al., 2002, i Fowler, 2014). 

3.2.6 Hovedområder som er målt i undersøkelsen 

Undersøkelsen dekker seks hovedområder i tillegg til en innledende del med 

bakgrunnsvariabler slik som beskrevet tidligere. Hovedområdene kan i hovedsak gjenkjennes 

fra modellen til Leithwood og Louis (2012) som er nærmere omtalt i kapittel 2: kommunal 

styring, utvikling av lederkompetanse, lederpraksis, læreres praksis og elevenes læringsarbeid 

og læringsutbytte. I tillegg var skoleutvikling lagt inn som et eget område i undersøkelsen.  
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Innenfor det første området ønsket jeg å undersøke i hvilken grad rektor opplever at 

kommunen som skoleeier utøver styring. For hvert av de fem neste områdene ønsket jeg å 

undersøke i hvilken grad rektor opplever at egen deltakelse i nettverk vil ha innvirkning på 

det aktuelle området: Vil for eksempel rektors deltakelse i nettverk kunne medføre bedre 

læring for elevene? 

Hvert hovedområde ble satt opp som ei egen side i spørreskjemaet slik at det skulle bli mest 

mulig oversiktlig. Hver side hadde en tydelig overskrift etterfulgt av ei kort forklaring eller 

presisering av hva området handler om. Dette er gjengitt under hvert enkelt område nedenfor. 

Til hvert hovedområde var det et innledende spørsmål og flere påstander som respondentene 

ble bedt om å ta stilling til. Hele spørreskjemaet ligger som vedlegg. Her følger en oversikt 

over hvert enkelt hovedområde med en beskrivelse av hva hovedområdene med tilhørende 

spørsmål og påstander var ment å dekke. En fullstendig oversikt over alle spørsmål og 

påstander i undersøkelsen ligger for øvrig som vedlegg, både i selve spørreskjemaet og i 

tabeller med deskriptiv analyse. Data og resultater knyttet til de forskjellige hovedområdene i 

undersøkelsen er ellers også presentert i kapittel 4. 

Område 1: Kommunens styring av skolen 

Kommunen kan styre skolen på flere områder og måter. I denne studien er det i første rekke 

aktuelt å undersøke styring av skoleutvikling, det vil si utvikling av organisasjonen, prosesser 

og metoder som kan bidra til profesjonelt samarbeid og økt læring og trivsel for elevene. Her 

var det derfor av interesse å undersøke i hvilken grad rektor opplevde styring fra kommunen 

som skoleeier. Dette området finnes igjen i modellen til Leithwood og Louis (2012). 

Et innledende spørsmål var obligatorisk å besvare: I hvilken grad opplever du som skoleleder 

styring fra kommunen som skoleeier? Respondentene tok stilling til spørsmålet etter en tidelt 

Likert-skala der 1 var gitt betegnelsen «i svært liten grad» og 10 var gitt betegnelsen «i svært 

stor grad». 

Begrepet kommunal styring ble operasjonalisert med i alt ni påstander som det var frivillig å 

ta stilling til. Respondentene ble bedt om å ta stilling til påstandene etter en tidelt Likert-skala 

der 1 var gitt betegnelsen «svært usant», mens 10 var gitt betegnelsen «svært sant». 
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Påstandene dekker samlet sett ulike sider ved kommunal styring slik som fastsetting av mål 

for skoleutvikling, hvem som fastsetter målene, sammenhenger mellom skolens mål og 

eventuelle kommunale strategier, delegering til rektor, hvilke forventninger kommunen som 

skoleeier har til rektor og hvordan dette følges opp. Videre dreier det seg om i hvilken grad 

rektor opplever faglig støtte fra kommunen og om rektors overordna deltar i lærende nettverk 

sammen med rektor. Se tabell 6 for en fullstendig oversikt. 

Område 2: Skoleutvikling 

Skoleutvikling kan blant annet være systematisk og langsiktig arbeid med å forbedre elevenes 

trivsel og læring, utvikle internt samarbeid og rutiner samt etablere og støtte opp om 

profesjonelle læringsfellesskap som bidrar til kollektiv refleksjon og utvikling. Her var det av 

interesse å undersøke i hvilken grad rektor opplevde at deltakelse i lærende nettverk bidro til å 

fremme skoleutvikling på mer generell basis. Dette området er derfor lagt inn i tillegg til 

områdene i modellen til Leithwood og Louis (2012). 

Et innledende spørsmål var obligatorisk å besvare: I hvilken grad opplever du som skoleleder 

at din deltakelse i lærende nettverk bidrar til å fremme skoleutvikling ved din skole? 

Respondentene tok stilling til spørsmålet etter en tidelt Likert-skala der 1 var gitt betegnelsen 

«i svært liten grad» og 10 var gitt betegnelsen «i svært stor grad». 

Begrepet skoleutvikling ble operasjonalisert med i alt åtte påstander som det var frivillig å ta 

stilling til. Respondentene ble bedt om å ta stilling til påstandene etter en tidelt Likert-skala 

der 1 var gitt betegnelsen «svært usant», mens 10 var gitt betegnelsen «svært sant». 

Påstandene dekker samlet sett ulike sider ved hvordan rektor gjennom deltakelse i lærende 

nettverk får inspirasjon til å planlegge og gjennomføre skoleutvikling ved bruk av teorier og 

forskning, analyse og definering av behov. Videre handler det om refleksjon sammen med 

andre skoleledere og hvordan dette kan bidra til å holde framdrift i utviklingsarbeidet. Se 

tabell 7 for en fullstendig oversikt. 

Område 3: Utvikling av lederkompetanse 

Utvikling av lederkompetanse kan skje gjennom formell lederutdanning, men det kan blant 

annet også knyttes til praktiske erfaringer og lærdom fra deltakelse i nettverk. Kompetansen 

kan omfatte både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Kunnskaper kan for eksempel være 
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teori om ledelse og skoleutvikling eller kjennskap til resultater fra forskning. Ferdigheter kan 

for eksempel omfatte tolkning og anvendelse av teori, analyse av resultater eller planlegging 

og ledelse av møter og prosesser. Holdninger kan for eksempel dreie seg om å vurdere hva 

som er relevant og riktig ut ifra skolens formål og verdigrunnlag eller å begrunne 

prioriteringer og avgjørelser. Her var det av interesse å undersøke i hvilken grad rektor 

opplevde at deltakelse i lærende nettverk bidro til utvikling av egen lederkompetanse. Dette 

området finnes igjen i modellen til Leithwood og Louis (2012). 

Et innledende spørsmål var obligatorisk å besvare: I hvilken grad opplever du som skoleleder 

at din deltakelse i lærende nettverk bidrar til å utvikle din lederkompetanse? Respondentene 

tok stilling til spørsmålet etter en tidelt Likert-skala der 1 var gitt betegnelsen «i svært liten 

grad» og 10 var gitt betegnelsen «i svært stor grad». 

Begrepet utvikling av lederkompetanse ble operasjonalisert med i alt sju påstander som det 

var frivillig å ta stilling til. Respondentene ble bedt om å ta stilling til påstandene etter en 

tidelt Likert-skala der 1 var gitt betegnelsen «svært usant», mens 10 var gitt betegnelsen 

«svært sant». 

Påstandene dekker hvordan rektor utvikler sin lederkompetanse gjennom faglige drøftinger 

med andre skoleledere om forskning og teori, utfordringer og prioriteringer samt 

erfaringsdeling som gir innsikt i planlegging og ledelse av utviklingsprosesser. Se tabell 8 for 

en fullstendig oversikt. 

Område 4: Endringer i lederpraksis 

Lederpraksis kan omfatte alle sider ved utøvelsen av rektorrollen slik som ledelse av lærernes 

og elevenes læring, samarbeid og organisasjonsbygging, styring og administrasjon, etablering 

av relasjoner og eget forhold til lederrollen. Endringer i lederpraksis kan for eksempel skyldes 

større innsikt eller forståelse, nye erfaringer, økt bevisstgjøring, nye ferdigheter eller ny 

kunnskap. Her var det av interesse å undersøke i hvilken grad rektor opplevde at deltakelse i 

lærende nettverk bidro til endringer i egen lederpraksis. Dette området finnes igjen i modellen 

til Leithwood og Louis (2012). 

Et innledende spørsmål var obligatorisk å besvare: I hvilken grad opplever du som skoleleder 

at din deltakelse i lærende nettverk medfører endringer i din egen lederpraksis? 
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Respondentene tok stilling til spørsmålet etter en tidelt Likert-skala der 1 var gitt betegnelsen 

«i svært liten grad» og 10 var gitt betegnelsen «i svært stor grad». 

Begrepet endringer i lederpraksis ble operasjonalisert med i alt åtte påstander som det var 

frivillig å ta stilling til. Respondentene ble bedt om å ta stilling til påstandene etter en tidelt 

Likert-skala der 1 var gitt betegnelsen «svært usant», mens 10 var gitt betegnelsen «svært 

sant». 

Påstandene dekker ulike former for endring i lederpraksis gjennom modellering og utprøving, 

erfaringsdeling, teoretiske modeller og nye perspektiver som grunnlag for praksisendring, 

prioriteringer og avgjørelser samt organisering og ledelse av kollektivt utviklingsarbeid. Se 

tabell 9 for en fullstendig oversikt. 

Område 5: Påvirkning av lærernes praksis 

Lærernes praksis omfatter blant annet kollegialt samarbeid, deltakelse i utviklingsprosesser, 

undervisningsplanlegging og vurdering, klasseledelse og annen tilrettelegging for elevers 

trivsel og læring. Lærernes praksis kan for eksempel påvirkes gjennom tilrettelegging for 

samarbeid og kollektiv utvikling, felles analyse og refleksjon, rektors modellering eller bruk 

av arbeidsmåter og møteledelse, presentasjon av forskning og drøfting av implikasjoner for 

egen praksis. Ikke minst kan rektor påvirke gjennom å delta i lærernes læring (Robinson, 

2014). Her var det av interesse å undersøke i hvilken grad rektor opplevde at deltakelse i 

lærende nettverk bidro til å påvirke lærernes praksis. Dette området finnes igjen i modellen til 

Leithwood og Louis (2012). 

Et innledende spørsmål var obligatorisk å besvare: I hvilken grad opplever du som skoleleder 

at din deltakelse i lærende nettverk påvirker lærernes praksis ved din skole? Respondentene 

tok stilling til spørsmålet etter en tidelt Likert-skala der 1 var gitt betegnelsen «i svært liten 

grad» og 10 var gitt betegnelsen «i svært stor grad». 

Begrepet påvirkning av lærernes praksis ble operasjonalisert med i alt åtte påstander som det 

var frivillig å ta stilling til. Respondentene ble bedt om å ta stilling til påstandene etter en 

tidelt Likert-skala der 1 var gitt betegnelsen «svært usant», mens 10 var gitt betegnelsen 

«svært sant». 
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Påstandene dekker ulike sider ved utvikling av kollektivt arbeid med læreplaner og 

undervisningsplanlegging, forholdet mellom individuelt og kollektivt arbeid, bevissthet om 

rektors rolle og trygghet som leder i endringsarbeidet, tilrettelegging og ledelse av lærende 

møter samt bruk av veiledning og kollegaobservasjoner for å utvikle lærernes praksis. Se 

tabell 10 for en fullstendig oversikt. 

Område 6: Innvirkning på elevenes læring 

Elevenes læring er avhengig av mange faktorer, og lærernes arbeid med klasseledelse og 

undervisningsplanlegging er viktig. Rektors mulighet til å påvirke elevenes læring går i de 

fleste tilfeller via lærerne. Det vil derfor være avgjørende hvordan rektor arbeider sammen 

med lærerne for å fremme elevenes læring. Her var det av interesse å undersøke i hvilken grad 

rektor opplevde at deltakelse i lærende nettverk kunne innvirke på elevenes læring. Dette 

området finnes igjen i modellen til Leithwood og Louis (2012). 

Et innledende spørsmål var obligatorisk å besvare: I hvilken grad har du som skoleleder tro på 

at din deltakelse i lærende nettverk vil kunne ha innvirkning på elevenes læring ved din 

skole? Respondentene tok stilling til spørsmålet etter en tidelt Likert-skala der 1 var gitt 

betegnelsen «i svært liten grad» og 10 var gitt betegnelsen «i svært stor grad». 

Begrepet innvirkning på elevenes læring ble operasjonalisert med i alt åtte påstander som det 

var frivillig å ta stilling til. Respondentene ble bedt om å ta stilling til påstandene etter en 

tidelt Likert-skala der 1 var gitt betegnelsen «svært usant», mens 10 var gitt betegnelsen 

«svært sant». 

Påstandene dekker bevissthet om faktorer som innvirker på elevenes læring, faglige drøftinger 

om elevenes læring med lærerne ved skolen og med andre skoleledere, betydningen av god 

klasseledelse, arbeid med grunnleggende ferdigheter for å fremme elevenes læring i fag, 

analyse og bruk av resultater fra kartlegginger og prøver samt modellering av arbeidsmåter 

som kan aktivisere og engasjere elevene for å fremme læring. Se tabell 11 for en fullstendig 

oversikt. 
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3.3 Innsamling av data 

Med unntak av et pilotintervju ble alle data i denne undersøkelsen samlet inn gjennom et 

nettbasert spørreskjema som ble sendt til et utvalg rektorer. Her redegjøres det mer konkret 

for hvordan dataene ble samlet inn. 

Invitasjonene ble sendt ut i to runder. I første omgang sendte jeg bare invitasjoner til 176 

rektorer i små og mellomstore kommuner, ettersom det var den gruppa som jeg primært 

ønsket å undersøke. Etter hvert valgte jeg også å inkludere 45 rektorer fra store kommuner. I 

tillegg til at dette kunne gi flere svar, ville det gi meg muligheten til å sammenlikne svar fra 

rektorer i små og mellomstore kommuner med rektorer i store kommuner. Datagrunnlaget 

kunne dermed bli breiere, og analysemulighetene kunne bli flere. Etter et par runder med 

purringer satt jeg med i alt 68 respondenter. 

Selve spørreundersøkelsen var utformet i Nettskjema som er en løsning utarbeidet ved 

Universitetet i Oslo. Denne løsningen oppfyller krav til forsvarlig innhenting og oppbevaring 

av data. All utsending til respondentene samt innhenting av data skjedde via Nettskjema. 

Regneark med data ble eksportert fra Nettskjema til statistikkprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) fra IBM. Alle seinere analyser er gjennomført i SPSS.  

Før det var mulig å gjennomføre analyser, måtte datafila ryddes og en del svar måtte kodes. 

For eksempel måtte noe tekst erstattes med tall. Slik ble for eksempel «1 – i mindre grad» gitt 

verdien 1, og «10 – i stor grad» ble gitt verdien 10. I andre tilfeller der det var flere mulige 

svaralternativer som respondentene kunne velge mellom, fikk hvert enkelt svar en kode. Dette 

er nærmere omtalt under bakgrunnsvariabler. Manglende svar ble gitt verdien 999, slik at de 

lett kunne skilles ut. 

Dette arbeidet tok noe tid og ble gjort i flere omganger. Underveis førte jeg en logg slik at jeg 

kunne se hvilke endringer som var gjort og hva som var planlagt videre. 

Etter at datafila var ryddet, og svarene var kodet, la jeg etter hvert også inn summeskårer for 

hvert av hovedområdene. Hensikten med dette var å kunne tilrettelegge og forenkle 

gjennomføringa av en del videre analyser. 
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3.4 Ytre validitet 

Ytre validitet vil kunne si noe om i hvilken grad resultater fra undersøkelsen er overførbare til 

andre personer eller andre situasjoner. Her er det i første rekke to aktuelle momenter som bør 

diskuteres: først og fremst generalisering til populasjonen i undersøkelsen med tanke på den 

lave svarprosenten og dernest generalisering til andre populasjoner. 

Populasjonen er definert og beskrevet tidligere som rektorer ved kommunale skoler med 

ungdomstrinn i Nordland, Troms og Finnmark. Svarprosenten ligger på 30,8 % som er lavt. 

Motivene for å svare eller ikke svare er ikke kjent. Det er imidlertid mulig å tenke seg at det 

er noen felles trekk ved dem som har svart, for eksempel at de kan være særlig positive til det 

fenomenet som skal undersøkes, eller at de har en annen interesse av å besvare undersøkelsen. 

Dette skulle i tilfelle kunne tenkes å gjenspeile seg i fordeling av skårer. På samme måte kan 

det være noen felles trekk ved dem som ikke har svart. Det er mulig at de av forskjellige 

grunner er mindre positive til egen deltakelse i lærende nettverk eller at de har mindre tro på 

at det vil ha noen innvirkning på praksis. Andre muligheter kan være en skepsis til formålet 

med undersøkelsen eller til en potensiell fare for mulig identifisering (Cohen, Manion & 

Morrison, 2011). En konsekvens av frafallet er at dataene fra undersøkelsen er mindre 

robuste. Antallet respondenter har også betydning for hvilke analyser som er mulige å 

gjennomføre. 

Tidspunktet for undersøkelsen kan også tenkes å spille inn. Undersøkelsen ble sendt ut seint 

på våren. Dette er ofte ei travel tid på skolene med oppkjøring til eksamen og avslutning av et 

skoleår samtidig som neste skoleår skal forberedes med planlegging og ansettelser. 

Det kan ha hatt betydning om rektorene var aktive deltakere i lærende nettverk på den tida da 

de besvarte undersøkelsen. Nylig deltakelse i lærende nettverk kan innebære at erfaringene er 

ferskere og at det er greiere å besvare spørsmål og ta stilling til ulike påstander om mulig 

utbytte av nettverksarbeidet. Samlet sett oppga 61 respondenter (89,7 %) at de hadde deltatt i 

lærende nettverk i løpet av de 12 siste månedene, mens 6 (8,8 %) oppga at de hadde deltatt i 

løpet av de tre siste åra. Én respondent (1,5 %) oppga at det var mer enn tre år siden sist. Den 

landsomfattende satsingen Ungdomstrinn i utvikling ble gjennomført i puljer. I noen regioner 

ble lærende nettverk knyttet til puljene, det vil si at nettverkene ble opprettet og avsluttet i 

løpet av en tidsavgrenset periode, mens nettverkene i andre regioner gikk gjennom hele 

satsingsperioden på tvers av puljer i flere år. I noen regioner ble nettverkene også knyttet til 
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flere forskjellige satsinger og prosjekter, slik at de lærende nettverkene hadde et mer varig 

preg som en regional arena for skoleutvikling. Det er mulig at konkret organisering og 

tidspunkt for deltakelse i lærende nettverk har hatt betydning for hvem som svarer. 

Respondentene fordeler seg greit på kommuner av ulike størrelser, og god varians i skårene 

tyder på at respondentene ikke representerer et ensidig utvalg. Resultatene vil derfor 

sannsynligvis kunne si noe om erfaringer med lærende nettverk hos rektorer i det utvalget 

som er omfattet av undersøkelsen, nemlig rektorer ved kommunale skoler med ungdomstrinn 

i Nordland, Troms og Finnmark.  

Samtidig vil det også kunne tenkes at det kan argumenteres for at visse resultater kan 

overføres til andre populasjoner innenfor en mer eller mindre tilsvarende kontekst. For 

eksempel finnes regioner med små og mellomstore kommuner også i andre deler av landet, 

selv om avstandene ikke nødvendigvis er like store. Etter skjønnsmessig vurdering vil det 

derfor i noen tilfeller kanskje kunne argumenteres for at resultater fra denne undersøkelsen 

kan overføres til en slik tilsvarende kontekst (Kleven, 2011, s. 131). Opplevelsen av 

kommunal styring vil sannsynligvis henge mer sammen med kommunens størrelse enn 

hvilken landsdel kommunen ligger i. På samme måte kan det tenkes at rektorer ved 

barneskoler vil kunne ha noen tilsvarende erfaringer med lærende nettverk som rektorer ved 

ungdomsskoler. 

Som tidligere nevnt, er rektorer ved private skoler ikke inkludert i undersøkelsen. Det kan 

imidlertid tenkes at mange av utfordringene og erfaringene hos rektorene der er de samme 

som hos rektorer i kommunale skoler. De delene av undersøkelsen som ikke går direkte på 

forholdet mellom kommunen som skoleeier og rektor som skoleleder, vil derfor sannsynligvis 

også kunne gjelde rektorer ved private skoler. Det vil kunne være rimelig å anta at en rektor 

ved en privat skole vil oppleve utbytte av å delta i lærende nettverk på noenlunde samme måte 

som en rektor i en kommunal skole. 

I eksemplene ovenfor vil det kunne være snakk om overføring av faglige konklusjoner fra 

undersøkelsen. Med et formålsutvalg og et så vidt lite antall respondenter er det ikke mulig å 

overføre konkrete resultater i form av tallverdier slik som prosenter eller gjennomsnitt 

(Kleven, 2011, s. 134). 
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3.5 Kvalitative og kvantitative analysemetoder 

De forskjellige analysemetodene som ble brukt, er kort beskrevet her. En nærmere beskrivelse 

av analysene og tilhørende data presenteres i neste kapittel som omhandler nettopp data og 

analyse. Analysene omfattet både det innledende pilotintervjuet og datamaterialet fra selve 

spørreundersøkelsen. 

3.5.1 Kvalitativ analyse av pilotintervju 

I alle faser av intervjuet, både forberedelse, gjennomføring, transkribering og analyse av 

dataene var det viktig å være oppmerksom på de største truslene mot validiteten, nemlig min 

egen forutinntatthet (researcher bias) og reaktivitet (reactivity) (Maxwell, 2013). Dette 

innebærer blant annet at hvilke spørsmål som stilles, måten spørsmåla stilles på og hvordan 

intervjuet arter seg, kan påvirke hvilken informasjon som kommer fram.  

Etter transkribering ble pilotintervjuet analysert med en meningsanalyse (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Dette er en kvalitativ form for analyse. Resultatene fra denne analysen ble 

lagt til grunn for revidering og endelig utforming av spørreskjemaet. 

Reliabilitet uttrykker i hvilken grad resultatene fra forskninga kan ses på som pålitelige. Et 

sentralt spørsmål er om de samme resultatene vil kunne reproduseres. Reliabilitet kan 

påvirkes av forskjellige faktorer (Kvale & Brinkmann, 2015). En slik faktor kan være 

nøyaktighet i transkripsjonen. Her har jeg valgt å gjengi sitater i en mer skriftlig form på 

bokmål, mens den opprinnelige transkripsjonen ligger nærmere opp til talemålet. Imidlertid 

valgte jeg å gjennomføre en meningsanalyse, og da kan det være hensiktsmessig å vektlegge 

formidling av nettopp mening. Dersom jeg hadde benyttet en annen analyseform, kunne det 

ha vært fordelaktig å gjengi sitatene mer lydrett. Den analyseformen som velges, kan slik sett 

også påvirke reliabiliteten – på samme måte som min rolle overfor intervjuobjektet. 

3.5.2 Kvantitative analyser 

Alle statistiske analyser av datamaterialet ble som allerede nevnt, gjennomført ved bruk av 

statistikkprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) fra IBM. De ulike 

analysene omfattet i hovedsak deskriptiv analyse, faktoranalyse og reliabilitetsanalyse, 
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korrelasjonsanalyse, regresjonsanalyse og t-tester. En oversikt over data og resultater fra 

analyser er nærmere omtalt i neste kapittel. 

Innledende statistiske analyser vil kunne vise om dataene er reliable og egnet for videre 

analyser. Eksplorerende faktoranalyse er egnet til å avdekke eventuell multidimensjonalitet og 

mulige sammenhenger mellom ulike dimensjoner (Field, 2013). I denne studien ble 

eksplorerende faktoranalyse brukt til å sjekke dimensjonalitet i påstandene knyttet til de ulike 

hovedområdene og følgelig teste hvorvidt den teoretiske modellen og antakelsene ble 

bekreftet. 

Reliabilitet i form av indre konsistens sier noe om tilstedeværelsen av målefeil i en måling 

med flere operasjonaliseringer. Dette kan undersøkes med en reliabilitetsanalyse (Field, 

2013). I følge Field  er det vanlig å regne 0,7 eller 0,8 som en akseptabel verdi for 

reliabilitetskoeffisienten Cronbachs alfa (α), men dette kan variere avhengig av hva som 

undersøkes og antall items. I noen tilfeller vil det derfor også kunne argumenteres for at 

lavere verdier er akseptable. Som vi vil se i presentasjonen av data og analyse i neste kapittel, 

ligger verdiene for Cronbachs alfa i denne studien godt over de anbefalt minimumsverdiene. 

I tilfeller der dataene ikke gir tilstrekkelig grunnlag for mer avanserte analyser, vil det uansett 

være mulig å gjennomføre en deskriptiv analyse (Creswell, 2014). Etter deskriptive analyser 

som viste at dataene var tilnærmet normalfordelte, var det i denne studien mulig å gå videre 

fra de innledende analysene til ytterligere analyser. 

Mulige sammenhenger mellom forskjellige variabler kan fortolkes gjennom 

korrelasjonsanalyse (Kleven, 2011), der for eksempel positivt svar i en kategori henger 

sammen med negativt svar i en annen kategori. Regresjonsanalyse (Field, 2013) kan benyttes 

for å undersøke i hvilken grad det er sammenheng mellom en avhengig variabel og en eller 

flere uavhengige variabler. Field (s. 313) viser til at man bør ha 10 til 15 sett med data for 

hver prediktor i en modell for regresjonsanalyse. Ved å ha færre prediktorer er det mulig å 

gjennomføre regresjonsanalyse også ved mindre utvalg, men Field  anbefaler et minimum på 

55 respondenter. I denne undersøkelsen er det i alt 68 respondenter som dermed er over det 

anbefalte minimumstallet. Det skulle derfor være mulig å gjennomføre regresjonsanalyser, 

forutsatt at det tas hensyn til at antall prediktorer må samsvare med størrelsen på utvalget. Her 

vil det da være mulig å kjøre regresjonsanalyser med for eksempel fire prediktorer. 
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Det er mulig å gå nærmere inn i datamaterialet ved å se på om det er forskjeller mellom 

grupper av respondenter. Ved hjelp av en t-test kan vi sammenlikne gjennomsnitt mellom to 

grupper (Field, 2013, s. 364). T-testene her er gjennomført med SPSS independent samples t-

test. Fordi SPSS ikke beregner effektstørrelse ved t-tester, er effektstørrelsen Cohens d her 

utregnet etter følgende formel (Field, s. 80):  

𝑑 =  
𝑋 − 𝑋

𝑠
 

Ettersom det er forskjellige standardavvik (s) for de to gruppene som er sammenliknet, er 

verdien for samlet standardavvik (sp) beregnet etter følgende formel (Field, 2013, s. 81): 

𝑠 =  
(𝑁 − 1)𝑠 + (𝑁 − 1)𝑠

𝑁 + 𝑁 − 2
 

Følgende verdier for effektstørrelsen Cohens d er lagt til grunn ved analyse og tolkning av 

data: 0,2 svak, 0,5 middels og 0,8 sterk (Field, 2013, s. 80). 

En eventuell statistisk generalisering er bare mulig når visse forutsetninger er oppfylt, blant 

annet at det må foreligge et sannsynlighetsutvalg (Kleven, 2011). Hvis konklusjonen blir at 

det ikke er mulig å foreta en statistisk generalisering av resultatene, for eksempel på grunn av 

utvalgsmetoden eller størrelsen på utvalget, kan det likevel være mulig å argumentere for en 

skjønnsmessig generalisering av resultatene. Dette er nærmere beskrevet tidligere. 

3.6 Forskningsetiske forhold 

I følge Cohen et al. (2011, s. 165) er all utdanningsforskning å anse som sensitiv i større eller 

mindre grad. Denne studien omfatter i hovedsak spørsmål knyttet til respondentenes 

profesjon, alt fra kompetanse og ansiennitet til hvilket utbytte de opplever av å delta i nettverk 

og hvordan de leder skoleutvikling ved egen skole. Det er også spørsmål som går på hvordan 

kommunen som skoleeier styrer og følger opp skoleutvikling lokalt. I forberedelsene til 

undersøkelsen var det derfor relevant å vurdere hvilken informasjon som skulle innhentes, 

hvem som skulle være informanter og hvordan informasjonen skulle samles inn og 

oppbevares. Alle data anonymiseres, og resultater fra undersøkelsen presenteres i en slik form 
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at de ikke kan knyttes til enkelte respondenter eller på annen måte bidra til å avsløre personer, 

skoler eller kommuner, for eksempel ved krysskopling av informasjon. 

God forskerskikk og forskningsetiske retningslinjer er lagt til grunn for arbeidet med denne 

studien. Studien ble meldt til Personvernombudet for forskning ved NSD – Norsk senter for 

forskningsdata AS som fant at studien var meldepliktig. Personvernombudet la til grunn at 

forskningsetiske retningslinjer ved Universitetet i Oslo ville bli fulgt, og at data ville 

håndteres forsvarlig og anonymiseres ved avslutning av prosjektet. NSD forutsatte videre at 

bruk av kontaktinformasjon i GSI ble avklart med Utdanningsdirektoratet. Ved henvendelse 

til Utdanningsdirektoratet fikk jeg bekreftet at all informasjon som ligger åpent tilgjengelig i 

GSI, herunder kontaktinformasjon til skoleledere, kan benyttes fritt til forskningsformål og en 

masteroppgave som dette. I følge NSD var informasjonsskrivet til respondentene godt 

utformet. 

Alle data ble samlet inn gjennom Nettskjema. Dette er en løsning for gjennomføring av 

spørreundersøkelser, der alle data krypteres og lagres på sikre servere ved Universitetet i 

Oslo. Tilgang krever brukernavn og passord. De eneste som har hatt tilgang til datamaterialet 

er min veileder og jeg som student. 

Invitasjonene til mulige respondenter ble sendt ut med e-post via en egen funksjon i 

Nettskjema. E-posten inneholdt informasjon om formålet med studien, gjennomføring av 

undersøkelsen, anonymisering og lagring av data. Respondentene ga sitt samtykke ved å 

klikke på ei lenke med direkte adgang til spørreskjemaet. Det var oppgitt kontaktinformasjon 

til meg som student og til veileder. 

Første side i selve undersøkelsen inneholdt informasjon til respondentene om formålet med 

undersøkelsen og en definisjon av begrepet lærende nettverk, informasjon om gjennomføring 

av spørreundersøkelsen, konfidensialitet og datasikkerhet. I tillegg til rent praktisk 

informasjon, ble det også gitt informasjon som skulle ivareta forskningsetiske hensyn. Det ble 

lagt vekt på kortfattet og mest mulig konsis informasjon. Deretter kunne respondentene klikke 

seg videre til spørreskjemaet. Respondentene kunne trekke seg underveis. 

Henvisninger til litteratur og tidligere forskning følger retningslinjer fra Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Disse retningslinjene bygger på 

APA-stilen. 
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Enkelte steder har jeg oversatt sitater eller uttrykk fra engelskspråklige kilder til norsk. Dette 

er i tilfelle markert i teksten. 
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4 Data og analyse 
I dette kapitlet legger jeg fram data fra undersøkelsen og resultater fra både enklere kvalitative 

og mer omfattende kvantitative analyser. Innledningsvis går jeg inn på analyse og funn fra det 

semistrukturerte pilotintervjuet med en rektor som fant sted før endelig utforming og 

gjennomføring av spørreundersøkelsen. Analysen og funn herfra hadde innvirkning på 

utforming av spørreskjemaet.  

Dernest presenterer jeg ulike statistiske analyser av data som ble samlet inn ved hjelp av et 

nettbasert spørreskjema som ble sendt ut til et utvalg av rektorer. Datamaterialet fra denne 

surveyen ga grunnlag for flere typer analyser som er nærmere beskrevet etter hvert. Ulike 

analyser er brukt til å belyse de forskjellige forskningsspørsmåla. 

4.1 Kvalitativ analyse og funn fra pilotintervjuet 

Selve gjennomføringa av pilotintervjuet er nærmere beskrevet i forrige kapittel om metode. 

Her presenteres noen resultater fra intervjuet. I korte trekk viser jeg også hvordan analysen ble 

gjennomført. 

Analysen viste at noen av mine antakelser ble bekreftet gjennom intervjuet, blant annet at 

deltakelse i nettverk oppleves nyttig og at det kan være en støtte for rektor i ledelse av 

utviklingsarbeid ved skolen. Vi ser her også hvordan rektoren vektlegger etterarbeidet 

sammen med lærerne ved egen skole, og hvordan dette innvirker på videre utvikling: 

«Som rektor har jo jeg også en måte som jeg liker å jobbe på. Jeg liker jo at ting er 

faglig og teoretisk forankret – i det vi skal jobbe med. Det utvikler meg faglig når jeg 

får det siste innenfor utdanning – når vi får de gode: Hva sier forskning? Hvilke 

metoder er det bra å jobbe …. Så kommer jeg hjem, og så tar jeg det med mine – og da 

utvikler vi oss som organisasjon, for da skjer den utviklinga, for da ser vi på den 

praksisen vi har i dag og hva vi kan endre. Når den endringa skjer, da utvikler vi oss. 

Den endringa skjer ikke hos oss om ikke jeg har vært og fått det faglige påfyllet.» 

Rektoren beskriver i intervjuet hvor viktig det er med forarbeid til nettverkssamlingene slik at 

alle deltakere møter forberedt og kan delta aktivt i drøftinger. På selve samlingene verdsetter 

rektor blant annet praksisfortellinger og erfaringsdeling med andre ledere: 
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«Å få høre de nære praksisfortellingene, når man får høre hvordan de faktisk har 

gjennomført det. Man sitter og leser masse teori – det kan man gjøre hjemme på egen 

arbeidsplass – men når man treffes, er det jo interessant å høre: ‘Hvordan var det dere 

prøvde ut det og det?’ At det blir litt mer konkret.» 

Det framkom ikke data som direkte kunne bestride noen av de grunnleggende antakelsene 

mine, men det var et par nye momenter som ble tatt opp av informanten. Det ene gikk på 

rektors motivasjon for å delta i nettverk, og det andre gikk på kommunens rolle i initiering, 

ledelse og oppfølging av utviklingsarbeidet. Rektors motivasjon for å delta i nettverk var nært 

knyttet til elevenes læring: 

«Endring. Utvikling. Jeg vil hele tida at mine elever skal prestere bedre, og da må jeg 

ha siste nytt i klasserommet i forhold til hva forskning sier om hvordan elever lærer 

best. Så det er jo det som er motivasjonen: Jeg vil ha lærere som er oppdatert, sånn at 

vi ser det på resultatene våre. For alt jeg deltar på, skal jo komme den enkelte elev til 

gode. Det er sånn motivasjonen min er. Det er jo for dem jeg er her. Det må vises i 

klasserommet – og så har jeg vært opptatt av det kollektive.» 

Informanten sier at kommunalsjefen oppfordrer til deltakelse i regionale nettverk, men at det 

også kan oppleves som at det skolefaglige miljøet i kommunen kan være for lite til å drive 

utviklingsarbeidet framover: 

«Det er for lite skolekontor. (…) De har ikke tid rett og slett, og derfor føler jeg at det 

er nyttig å hente litt fra andre, der det kanskje er større forhold.» 

Rektoren ser på samspillet mellom kommunenivået og skolene som viktig, samtidig som det 

oppleves lærerikt og utviklende å møtes på tvers av kommuner og skoler for å utveksle 

erfaringer og lære mer på forskjellige områder. Dermed hadde jeg fått noen indikasjoner på at 

det kunne være grunn til å anta at regionale nettverk kan ha betydning for skoleutvikling. 

Etter analysen av intervjuet så jeg at dette samlet sett var ei nyttig erfaring som ga 

informasjon og data som kunne brukes i de videre forberedelsene til selve masterprosjektet. 

Dette ble nærmere beskrevet i forrige kapittel om metode. 
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4.2 Innledende statistiske analyser 

Innledende analyser av skårene for påstandene knyttet til de ulike områdene i undersøkelsen 

vil kunne vise om dataene er reliable og egnet til videre analyser. De innledende analysene 

omfatter deskriptiv analyse, eksplorerende faktoranalyse og reliabilitetsanalyse. De ulike 

analysene er nærmere omtalt utover i kapitlet. 

4.2.1 Deskriptiv analyse 

Målet med deskriptive analyser er å vise fordeling av svar innenfor et gitt område og hvorvidt 

variablene er normalfordelte. Analysene kan gi en første indikasjon på hvordan respondentene 

har besvart undersøkelsen og hvordan svarene fordeler seg (Field, 2013). Dette vil igjen 

kunne vise om dataene er egnet for videre analyser. 

En detaljert oversikt for hvert enkelt item ligger som vedlegg; oversikten viser gjennomsnitt 

(mean), standardavvik (standard deviation), kurtose (kurtosis) og skeivhet (skewness). Et 

første blikk på tabellen viser at det er en negativ skeivhet for samtlige items i undersøkelsen. 

Dette indikerer at skårene er forskjøvet mot høyre del av skalaen. Stort sett ligger verdiene 

innenfor +/-1,5. For 7 av 48 items ligger verdiene utenfor dette, med -1,7 som største avvik 

fra 0. Samlet sett er det dermed ingen store avvik. 

Verdiene for kurtose er negative for 8 av 9 items innenfor det første hovedområdet som er 

kommunal styring. Dette indikerer at skårene er flatere fordelt eller mer spredt enn ved 

normalfordeling. Alle øvrige verdier er positive som da indikerer at skårene er mer samlet. 

For tre items (SKOUTV_3, LEDKOM_4 og ELEVER_1) er det verdier over 4 som indikerer 

moderat spissing. For øvrig er det lavere verdier og mindre spissing. 

Denne innledende analysen antydet at skårene var noenlunde normalfordelte. På grunnlag av 

dette var det ingen ekstreme skårer som ble tatt ut, og alle data ble dermed tatt med videre i 

faktoranalyse. 
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4.2.2 Eksplorerende faktoranalyse 

Undersøkelsen er inndelt i hovedområder, og til hvert hovedområde er det utformet 

forskjellige spørsmål og påstander som er ment å måle samme begrep. Ved hjelp av 

eksplorerende faktoranalyse kan vi undersøke eventuelle sammenhenger mellom ulike 

spørsmål eller påstander (items) og se hvor egnet de er til å representere et gitt begrep eller 

fenomen. Faktoranalysen kan brukes til å avdekke om målingene, som i denne 

sammenhengen består av spørsmål og påstander i et spørreskjema, representerer en eller flere 

underliggende dimensjoner, såkalte faktorer (Field, 2013). 

Først kjørte jeg en innledende faktoranalyse som inkluderte alle ni påstander under det første 

hovedområdet som er kommunal styring. De ni påstandene var utformet som ledd i 

operasjonalisering av begrepet kommunal styring med vekt på skoleutvikling. Det var 

forventet at de ulike faktorene i undersøkelsen ville korrelere, ettersom de ulike områdene er 

tematisk nært knyttet sammen. Analysen ble kjørt med Extraction Method: Maximum 

Likelihood. Analysen ble dessuten kjørt med oblikk rotasjon (direct oblimin) som er en vanlig 

framgangsmåte når faktorene forventes å korrelere (Field, 2013, s. 680-681). Rotasjonen 

konvergerte med åtte iterasjoner, og analysen kom ut med to faktorer som hadde egenverdi 

over 1 (Kaiser, 1960, i Field, 2013, s. 677). 

Dernest valgte jeg å utelate to av påstandene, nemlig KOMSTY_2 og KOMSTY_4 som ikke 

ladet til faktor 2. Deretter kjørte jeg en ny faktoranalyse med de gjenværende sju påstandene 

innenfor området kommunal styring. Kaiser-Meyer-Olkin-verdien antas å bekrefte at dataene 

er egnet til å kjøre en faktoranalyse, KMO = 0,89 (Field, 2013, s. 684). Rotasjonen 

konvergerte med fire iterasjoner, og resultatet var nå én faktor. Faktoren kom ut med en 

egenverdi på 4,94 som forklarer 70,5 % av variansen.  

Videre kjørte jeg faktoranalyser for alle hovedområdene på samme måte. KMO ≥ 0,86 for 

hvert enkelt av områdene; for to av områdene ligger KMO ≥ 0,9. Dette ligger godt over en 

akseptabel verdi på 0,5 og indikerer at faktorene er reliable (Hutcheson & Sofroniou, 1999, i 

Field, 2013, s. 685)10. For hvert område fikk jeg én faktor allerede ved første forsøk. 

                                                 
10 Hutcheson og Sofroniou (1999, i Field, 2013, s. 685) betegner KMO-verdier over 0,8 som prisverdige 
(meritorius) og verdier over 0,9 som strålende (marvellous). 
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Rotasjonene konvergerte for fire av områdene med fire iterasjoner, og for to av områdene med 

fem iterasjoner.  

Field (2013) drøfter sammenhenger mellom reliabilitet og størrelse på utvalget i forbindelse 

med eksplorerende faktoranalyse. Guadagnoli og Velicer (1988, i Field, 2013, s 684) påviste 

at en faktor som har fire eller flere faktorladninger større enn 0,6 vil være reliabel uavhengig 

av utvalgets størrelse. 

Faktorladningene ligger med et par unntak over 0,7. I alt ligger 33 av 46 faktorladninger over 

0,8. Derav ligger 14 av 46 over 0,9. De faktoranalysene som er gjennomført her, kan dermed 

indikere at begrepsvaliditeten i spørreundersøkelsen er god. Resultatene er gjengitt i tabell 4-9 

på de neste sidene. 
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Tabell 5 
Resultater av faktoranalyse: Rektors tro på at deltakelse i lærende nettverk vil medføre 
skoleutvikling 

Item 

Faktor-

ladning 

SKOUTV_1: Min deltakelse i lærende nettverk gir meg muligheter til å bli kjent med hvordan andre 

skoleledere leder skoleutvikling ved sine skoler. 

,858 

SKOUTV_2: Andre skoleledere i det lærende nettverket gir meg tilbakemeldinger på mine 

erfaringer med ledelse av skoleutvikling. 

,701 

SKOUTV_3: Gjennom det lærende nettverket får jeg inspirasjon til å drive skoleutvikling. ,938 

SKOUTV_4: Når jeg planlegger skoleutvikling ved egen skole, tar jeg med meg noe av det som jeg 

har lært fra det lærende nettverket. 

,752 

SKOUTV_5: I det lærende nettverket blir jeg kjent med forskning og teorier som kan være nyttige 

når jeg skal planlegge og lede skoleutvikling ved min skole. 

,772 

SKOUTV_6: Når jeg deltar i lærende nettverk, bidrar det til at jeg klarer å holde framdrift i 

skoleutvikling ved egen skole. 

,921 

SKOUTV_7: Gjennom min deltakelse i lærende nettverk får jeg innsikt i hvordan jeg kan analysere 

og definere behov for skoleutvikling ved egen skole. 

,839 

SKOUTV_8: Jeg bruker andre deltakere fra nettverket som sparringspartnere i planlegging og 

gjennomføring av skoleutvikling ved egen skole. 

,618 

 

  

Tabell 4 
Resultater av faktoranalyse: Rektors opplevelse av kommunal styring av skoleutvikling 

Item 
Faktor-

ladning 

KOMSTY_1: Kommunen som skoleeier setter klare mål for skoleutvikling. ,873 

KOMSTY_3: Kommunen som skoleeier har tydelige forventninger til meg som rektor når det 

gjelder skoleutvikling. 

,880 

KOMSTY_5: Målene for skoleutvikling ved min skole er knyttet til en kommunal strategi. ,839 

KOMSTY_6: Kommunen som skoleeier følger opp gjennom møter og rapporter hvordan jeg som 

rektor leder skoleutvikling ved min skole. 

,895 

KOMSTY_7: Fastsetting av mål for skoleutvikling ved vår skole foregår i et samarbeid der både 

kommunen som skoleeier og jeg som rektor deltar. 

,790 

KOMSTY_8: Kommunen som skoleeier bidrar med faglig støtte til meg som rektor i min ledelse av 

skoleutvikling ved vår skole. 

,775 

KOMSTY_9: Min nærmeste overordna i kommunen deltar i lærende nettverk sammen med meg slik 

at vi kan drøfte skoleutvikling med andre ledere der. 

,633 
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Tabell 6 
Resultater av faktoranalyse: Rektors tro på at deltakelse i lærende nettverk vil bidra til 
utvikling av egen lederkompetanse 

Item 
Faktor-

ladning 

LEDKOM_1: Når vi drøfter forskning og teoretiske modeller for skoleutvikling med hverandre i 

nettverket, bidrar det til at jeg utvikler min lederkompetanse. 

,907 

LEDKOM_2: Jeg utvikler min lederkompetanse gjennom å dele erfaringer med andre skoleledere i 

nettverket. 

,970 

LEDKOM_3: Min lederkompetanse utvikles når jeg drøfter mine utfordringer som leder med 

andre skoleledere i nettverket. 

,944 

LEDKOM_4: Når jeg må begrunne egne prioriteringer innen skoleutvikling i møte med andre 

skoleledere i nettverket, bidrar det til at min lederkompetanse utvikles. 

,827 

LEDKOM_5: Jeg opplever at min lederkompetanse utvikles når jeg må redegjøre for egne 

synspunkter på skoleutvikling i møte med andre skoleledere i nettverket. 

,792 

LEDKOM_6: Kombinasjonen av teori og praksis i det lærende nettverket bidrar til å utvikle min 

lederkompetanse. 

,769 

LEDKOM_7: Gjennom min deltakelse i nettverket får jeg utviklet min lederkompetanse ved at jeg 

får økt innsikt i hvordan jeg kan planlegge og lede utviklingsprosesser ved egen skole. 

,930 

 

Tabell 7 
Resultater av faktoranalyse: Rektors tro på at deltakelse i lærende nettverk vil bidra til 
endringer i egen lederpraksis 

Item 
Faktor-

ladning 

LEDPRA_1: I nettverket bruker vi arbeidsmåter som jeg prøver ut i min egen lederpraksis. ,688 

LEDPRA_2: Når jeg møter andre skoleledere, blir jeg mer bevisst på min egen lederpraksis. ,883 

LEDPRA_3: Jeg bruker erfaringer fra andre skoleledere for å utvikle min egen lederpraksis. ,918 

LEDPRA_4: Teoretiske modeller om skoleutvikling som vi har drøftet i det lærende nettverket, gir 

meg nye perspektiver på min egen lederpraksis. 

,873 

LEDPRA_5: Min lederpraksis påvirkes av hva jeg lærer gjennom drøftinger med andre 

skoleledere. 

,862 

LEDPRA_6: I møte med andre skoleledere i nettverket kan jeg ta opp utfordringer og finne 

løsninger som har innvirkning på min lederpraksis. 

,938 

LEDPRA_7: Min deltakelse i lærende nettverk har medført endringer i min lederpraksis når det 

gjelder organisering og ledelse av kollektivt utviklingsarbeid ved vår skole. 

,912 

LEDPRA_8: Min lederpraksis er endret ved at jeg bruker forskning som jeg er blitt kjent med 

gjennom nettverket, mer aktivt som grunnlag for prioriteringer og avgjørelser. 

,845 

 

 



 

55 
 

Tabell 8 
Resultater av faktoranalyse: Rektors tro på at deltakelse i lærende nettverk vil bidra til 
endring av læreres praksis 

Item 
Faktor-

ladning 

LÆRPRA_1: I nettverket er jeg blitt kjent med teori og forskning som jeg har trukket inn i faglig-

pedagogiske drøftinger for å bidra til å påvirke lærernes praksis. 

,786 

LÆRPRA_2: Min deltakelse i lærende nettverk har påvirket lærernes praksis ved vår skole ved at vi 

har fått en økt felles bevissthet om forholdet mellom individuelt og kollektivt arbeid. 

,742 

LÆRPRA_3: Gjennom praktiske arbeidsmåter i nettverket har jeg fått innspill og ideer til hvordan 

jeg som rektor kan tilrettelegge og lede lærende møter der vi drøfter lærernes praksis. 

,801 

LÆRPRA_4: I nettverket får jeg innsikt i erfaringer fra andre skoler som jeg drar nytte av når jeg 

drøfter lærernes praksis med ansatte ved egen skole. 

,907 

LÆRPRA_5: Gjennom min deltakelse i lærende nettverk med andre skoleledere er jeg blitt mer 

bevisst på hvordan kollektivt arbeid med læreplaner og undervisningsplanlegging kan bidra til å 

utvikle lærernes praksis. 

,941 

LÆRPRA_6: Gjennom min deltakelse i lærende nettverk med andre skoleledere opplever jeg som 

rektor at jeg blir tryggere på hvordan jeg kan tilrettelegge for utvikling av lærernes praksis ved vår 

skole. 

,941 

LÆRPRA_7: Erfaringer og innsikt som jeg tar med meg fra det lærende nettverket har innvirkning 

på hvordan vi organiserer veiledning og kollegaobservasjoner for å utvikle lærernes praksis ved vår 

skole. 

,843 

LÆRPRA_8: Min deltakelse i nettverk har ført til at jeg som rektor er mer bevisst på hvordan jeg 

legger opp arbeidet med skoleutvikling for å utvikle lærernes praksis. 

,951 
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Tabell 9 
Resultater av faktoranalyse: Rektors tro på at deltakelse i lærende nettverk vil ha innvirkning 
på elevenes læring 

Item 
Faktor-

ladning 

ELEVER_1: Elevenes læring står sentralt for meg når jeg drøfter aktuelle problemstillinger med 

andre skoleledere i det lærende nettverket. 

,760 

ELEVER_2: Når jeg drøfter skoleutvikling med andre skoleledere i nettverket, blir jeg samtidig mer 

bevisst på hvilke faktorer som påvirker elevenes læring. 

,876 

ELEVER_3: Gjennom min deltakelse i lærende nettverk er jeg blitt mer oppmerksom på hvordan 

kollektivt læreplanarbeid og undervisningsplanlegging kan innvirke på elevenes læring. 

,945 

ELEVER_4: Etter drøftinger i nettverket har jeg fått økt forståelse for hvordan lærerne og jeg som 

rektor sammen kan analysere og bruke resultater fra nasjonale prøver for å følge opp elevenes 

læring. 

,856 

ELEVER_5: Min deltakelse i lærende nettverk har gjort det tydeligere for meg hvilken rolle god 

klasseledelse kan ha for elevenes trivsel og læring. 

,892 

ELEVER_6: Gjennom det lærende nettverket er jeg blitt bedre kjent med hvordan vi kan arbeide 

med grunnleggende ferdigheter for å fremme elevenes læring i fag. 

,830 

ELEVER_7: Gjennom ulike arbeidsmåter og former for møteledelse som jeg har erfart brukt i det 

lærende nettverket, modellerer jeg hvordan lærerne kan aktivisere og engasjere elevene for å fremme 

elevenes læring. 

,831 

ELEVER_8: Etter erfaringer og innspill som jeg har fått gjennom deltakelse i nettverket, har jeg lagt 

opp til drøftinger om elevenes læring med lærerne ved skolen. 

,847 
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4.2.3 Summeskårer 

Til hvert hovedområde var de ulike begrepene operasjonalisert ved hjelp av flere påstander. 

Etter faktoranalysene ble det lagd summeskårer for hvert enkelt område. Deskriptiv statistikk 

for summeskårene er gjengitt i tabellen nedenfor. 

Tabell 10 
Deskriptiv statistikk: Summeskårer for hvert enkelt hovedområde 

 

N Items Gjennomsnitt Skeivhet Kurtose 

Stat.  Statistisk Statistisk SE Statistisk SE 

Kommunal styring 62 7 6,6344 -0,161 ,304 -0,570 ,599 

Skoleutvikling 66 8 7,9186 -1,193 ,295 2,309 ,582 

Lederkompetanse 61 7 7,9087 -1,257 ,306 2,348 ,604 

Lederpraksis 61 8 7,9365 -1,062 ,306 2,076 ,604 

Læreres praksis 63 8 7,6528 -1,272 ,302 2,724 ,595 

Elevenes læring 59 8 7,9047 -1,512 ,311 2,493 ,613 

Valid N (listwise) 44       

SE: Standardfeil (Standard Error) 

 

Ettersom det ikke var obligatorisk å ta stilling til alle påstandene, ser vi at antallet 

respondenter (N) varierer. Manglende svar på en eller flere påstander medfører at alle data fra 

den aktuelle respondenten utelates i analysen av det spesifikke området (listwise deletion). 

Field (2013) redegjør for ulike måter for håndtering av manglende data, og han viser til at 

listwise deletion vanligvis vil være en god løsning fordi risikoen for følgefeil er mindre. 

Det aritmetiske gjennomsnittet (mean) ligger jevnt over relativt høyt for alle de seks 

områdene. Det laveste gjennomsnittet finner vi for kommunal styring (x̅ = 6,63). For fire av 

områdene ser vi at x̅ ≥ 7,9. Vi ser her at troen på endring av lærernes praksis har et noe lavere 

gjennomsnitt (x̅ = 7,65), men forskjellene er likevel ikke større enn at de ligger innenfor 

standardavviket. 

Summeskårene for alle hovedområdene viser en negativ skeivhet, det vil si at hovedvekten av 

svarene er fordelt mot den høyre delen av den tidelte skalaen. Dette er minst utpreget for 

hovedområdet kommunal styring (-0,161). For de øvrige områdene varierer denne verdien fra 

lederpraksis (-1,062) til elevenes læring (-1,512). Jo høyere verdi, desto mer skeivfordelt er 

svarene. 
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For kommunal styring ser vi også at det er en negativ kurtose (-0,570) som indikerer at 

svarene er jevnere fordelt langs skalaen enn for de andre områdene der denne verdien er 

høyere (>2,0). Verdien for kurtose varierer ellers fra lederpraksis (2,076) til læreres praksis 

(2,724). De positive verdiene indikerer at svarene er mer samlet enn i en normalfordeling der 

denne verdien ville ha vært 0. Tilsvarende viser den negative verdien at svarene er mer spredt. 

Field (2013, s. 188) anbefaler at verdier for skeivhet og kurtose tolkes i sammenheng med 

histogrammer og eventuelt andre grafer slik som Q-Q plott. Histogrammene viser tilnærmet 

klokkefasong, og i Q-Q plottene for de forskjellige hovedområdene i undersøkelsen er det 

noenlunde sammenfall mellom forventete verdier og observerte verdier. Plottene er vedlagt. 

Ved hjelp av z-skårer, der gjennomsnittet settes til 0 og standardavviket til 1, kan fordelinga 

av svar i ulike deler av undersøkelsen analyseres nærmere. Summeskårene for de ulike 

hovedområdene i undersøkelsen er omregnet til z-skårer i SPSS og sortert i stigende 

rekkefølge i Excel. Skårene er betegnet som ekstreme (z > 3,29), sannsynlige utliggere 

(z > 2,58), mulige utliggere (z > 1,96) og normale. Ideelt sett bør rundt regnet 95 % av skårene 

ligge innenfor +/- 1,96 (Field, 2013, s. 180). For fire av hovedområdene i undersøkelsen 

ligger minimum 95,1 % av skårene innenfor; dette gjelder kommunal styring, skoleutvikling, 

lederkompetanse og lederpraksis. For de to siste områdene, lærerpraksis og elevers læring, er 

verdiene henholdsvis 93,7 % og 93,2 %. Analysen her viser at skårene er tilnærmet 

normalfordelte for alle hovedområdene i undersøkelsen. Fordeling av z-skårer er gjengitt i 

tabellen på neste side. 

Ut ifra de innledende analysene som er blitt presentert her, ser vi at skårene i hovedsak er 

tilnærmet normalfordelt. Dermed ser datamaterialet som helhet ut til å være relativt godt egnet 

til gjennomføring av videre analyser. 
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4.2.4 Reliabilitetsanalyse 

Ved hjelp av en reliabilitetsanalyse kan vi undersøke om det er en indre konsistens eller 

sammenheng mellom ulike spørsmål eller påstander i en undersøkelse (Field, 2013). En slik 

analyse av indre konsistens indikerer om et begrep blir målt på en konsistent måte, og det er 

særlig relevant ved bruk av denne typen spørreskjema, såkalt multiple item.  

Reliabilitetsanalysen ble gjennomført i separate omganger for alle de seks hovedområdene i 

undersøkelsen. Cronbachs alfa lå i alle tilfeller over 0,9 som indikerer at målingene vil kunne 

være reliable. Alle påstander (items) ble beholdt med unntak av de to tidligere nevnte under 

området kommunal styring. I faglitteraturen oppgis som regel 0,7 eller 0,8 som en veiledende 

grense for akseptable verdier. Verdier over 0,9 slik som her, indikerer dermed at reliabiliteten 

sannsynligvis er god (Cohen et al., 2011, s. 640; Field, 2013, s. 709). 

Tabell 12 
Resultater av reliabilitetsanalyse 
Område Antall (N) Items Cronbachs alfa 

Kommunal styring 63 7 0,926 

Skoleutvikling 66 8 0,932 

Lederkompetanse 61 7 0,961 

Lederpraksis 61 8 0,953 

Læreres praksis 63 8 0,959 

Elevers læring 59 8 0,956 

 

Etter de innledende statistiske analysene som omfattet deskriptiv analyse, faktoranalyse og 

reliabilitetsanalyse, så det ut til at skårene var tilnærmet normalfordelte, begrepsvaliditeten 

var god og målingene kunne antas å være reliable. Dataene kunne dermed antas å være egnet 

for videre analyser slik som korrelasjonsanalyse, regresjonsanalyse og sammenlikning av 

gjennomsnitt med t-tester. 
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4.3 Funn knyttet til forskningsspørsmål 

I dette delkapitlet er ulike funn etter statistiske analyser av data fra spørreundersøkelsen 

knyttet opp til hvert enkelt forskningsspørsmål som ble presentert i kapittel 2 om teori og 

tidligere forskning. 

4.3.1 Hvilke sammenhenger er det mellom rektorers opplevde grad 
av kommunal styring av skoleutvikling og utbytte av deltakelse i 
lærende nettverk? 

En korrelasjonsanalyse vil kunne si oss om det er en sannsynlig statistisk sammenheng eller 

samvariasjon mellom to variabler. Graden av samvariasjon kan uttrykkes ved å beregne en 

korrelasjonskoeffisient (Field, 2013, s. 266). En slik samvariasjon betyr imidlertid ikke at det 

nødvendigvis foreligger en eventuell kausalitet (Field, s. 270). I tabellen på neste side gjengis 

dataene fra korrelasjonsanalyser som er gjennomført med alle de seks hovedområdene i 

undersøkelsen i tillegg til flere av bakgrunnsvariablene. Koding av bakgrunnsvariablene er 

beskrevet i kapittel 3 om metode. 

I presentasjonen her er følgende tolkning av korrelasjonskoeffisienten Pearsons r lagt til 

grunn: r = 0,1 betegner en svak korrelasjon, r = 0,3 betegner en moderat korrelasjon, mens 

r = 0,5 betegner en sterk korrelasjon (Cohen 1988, 1992, i Field, 2013, s. 82). 

Det er sterke korrelasjoner (r ≥ 0,8) som i alle tilfeller er signifikante (p = 0,001), mellom alle 

hovedområdene i undersøkelsen som omfatter i hvilken grad rektor opplever at deltakelse i 

lærende nettverk har innvirkning på ulike felt slik som skoleutvikling, lederkompetanse, 

lederpraksis, læreres praksis og elevenes læring. Dette indikerer at det er noen sammenhenger 

mellom respondentenes svar i de ulike kategoriene. Opplevd grad av kommunal styring ser 

imidlertid ikke ut til å være signifikant korrelert med øvrige hovedområder i undersøkelsen. 

Dette står i kontrast til de sterke korrelasjonene som vi finner mellom de andre områdene. 

Korrelasjoner mellom ulike andre bakgrunnsvariabler og de forskjellige hovedområdene er 

kommentert i tilknytning til de aktuelle forskningsspørsmåla videre utover i kapitlet. 
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Tabell 13 

Korrelasjoner mellom de ulike hovedområdene i undersøkelsen og forskjellige 

bakgrunnsvariabler 

 1 2 3 4 5 6 

1. Kommunal styring       

2. Skoleutvikling ,119      

3. Utvikling av 

lederkompetanse 

,182 ,917**     

4. Endring av lederpraksis ,097 ,892** ,895**    

5. Endring av læreres 

praksis 

,180 ,899** ,889** ,902**   

6. Innvirkning på elevenes 

læring 

,018 ,797** ,820** ,873** ,904**  

Innbyggertall i kommunen ,466** -,056 -,101 -,026 -,060 -,247 

Rektors ledererfaring ,158 -,095 -,021 -,064 -,115 -,081 

Påbegynt rektorutdanning -,053 ,100 -,020 ,107 ,038 ,084 

Fullført rektorutdanning -,057 -,061 -,011 -,076 -,076 -,099 

Påbegynt mastergrad ,221 ,034 -,033 -,188 -,111 -,215 

Fullført mastergrad ,221 ,161 ,181 ,183 ,173 ,143 

Deltakelse fra 

kommunalsjef 

,059 ,239 ,220 ,360** ,323** ,368** 

Deltakelse fra skolefaglig 

rådgiver 

,210 ,256* ,296* ,345** ,394** ,340** 

Deltakelse fra ressurslærer -,109 ,089 ,196 ,234 ,250* ,280* 

Deltakelse fra UH -,130 -,061 -,077 ,033 -,063 -,128 

Deltakelse fra regional 

utviklingsveileder 

-,143 ,013 ,140 ,040 ,017 ,105 

Deltakelse fra 

Fylkesmannen 

-,086 ,061 ,025 ,143 ,082 ,110 

Deltakelse fra pedagogisk-

psykologisk tjeneste 

-,078 .-010 ,041 ,163 ,064 ,037 

*. Korrelasjon er signifikant på 0,05 nivå (tosidig). 

**. Korrelasjon er signifikant på 0,01 nivå (tosidig). 
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4.3.2 Hvilken betydning har kommunestørrelse og organisering av 
skolesektoren for rektorers opplevde grad av kommunal styring av 
skoleutvikling og utbytte av deltakelse i lærende nettverk?  

Ut fra korrelasjonsanalysen som er gjengitt i tabell 13, kan vi se om det er en mulig 

sammenheng mellom kommunestørrelsen (målt ved antall innbyggere) og i hvilken grad 

rektor opplever styring fra kommunen som skoleeier. Vi ser her at korrelasjonen er signifikant 

(p = 0,001) og at det er en moderat til sterk positiv sammenheng (r = 0,47). Dette indikerer at 

skoleledere i større kommuner ser ut til å oppleve sterkere grad av kommunal styring enn 

skoleledere i mindre kommuner. Denne sammenhengen kan undersøkes nærmere med en 

lineær regresjonsanalyse. 

Hvis vi ser nærmere på de øvrige hovedområdene i undersøkelsen, ser vi at det ikke finnes 

noen signifikant korrelasjon med kommunestørrelsen. Korrelasjonen er stort sett svakt 

negativ, med unntak av innvirkning på elevenes læring der verdien er svak til moderat  

(r = -0,25). Korrelasjonen er imidlertid ikke signifikant (p > 0,05), noe som indikerer at 

tendensen ikke er konsistent. 

Multippel regresjonsanalyse ble brukt for å undersøke nærmere om også andre variabler enn 

kommunestørrelse (målt ved innbyggertall), nemlig organisering av skolesektoren (målt ved 

om rektor rapporterer til rådmann eller kommunalsjef), har noen sammenheng med rektorers 

opplevde grad av skoleutvikling og utbytte av deltakelse i lærende nettverk. Resultatet av 

regresjonen indikerer at de to variablene forklarer 22,7 % av variansen (R2 = 0,227, 

F(2,59) = 8,672, p = 0,001) for rektors opplevde grad av kommunal styring. For de øvrige 

områdene i undersøkelsen ble det ikke avdekket noen signifikante sammenhenger. 

Resultatene av analysene er gjengitt i tabell 14 på neste side. 
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Lineære regresjoner kan benyttes for å modellere sammenhenger mellom en eller flere ulike 

prediktorer eller uavhengige variabler og en avhengig variabel (Field, 2013, s. 296). En enkel 

lineær regresjon ble kalkulert for ytterligere å bekrefte tendensen mellom de to variablene 

rektors opplevde grad av kommunal styring og kommunestørrelse (målt ved antall innbyggere 

etter SSBs kriterier). En signifikant regresjonslikning ble funnet (F(1,60) = 16,629, 

p < 0,001). Størrelsen på kommunen forklarte 21,7 % av variansen for opplevd kommunal 

styring (R2 = 0,217). Opplevd grad av kommunal styring på en skala fra 1 til 10 er lik en skåre 

på 5,026 + 0,580 (kommunestørrelse) når kommunestørrelsen måles etter antall innbyggere 

etter SSBs kriterier for inndeling i små, mellomstore og store kommuner. Skåren for rektors 

opplevde grad av kommunal styring øker med 0,580 for hvert trinn på stigen for 

kommunestørrelse (fra 1 til 5). Dette er illustrert i figuren nedenfor. 

 

 
Figur 5. Grafisk framstilling av enkel lineær regresjonsanalyse 

Grafen fra regresjonsanalysen viser hvordan rektorer opplever at graden av kommunal styring øker med 
kommunestørrelsen (målt i antall innbyggere). 

 

 



 

66 
 

4.3.3 Hvilken betydning har utdanning og erfaring for rektorers 
opplevde grad av kommunal styring av skoleutvikling og utbytte av 
deltakelse i lærende nettverk? 

Det var ingen signifikante korrelasjoner mellom rektors formelle lederutdanning (målt som 

påbegynt eller fullført rektorutdanning eller påbegynt eller fullført mastergrad i skoleledelse) 

og summeskårer for noen av hovedområdene. På tilsvarende måte fantes det ingen 

signifikante korrelasjoner mellom rektors ledererfaring (målt i antall år som skoleleder) og 

summeskårer for hovedområdene. Dette er vist i tabell 13. 

Multippel regresjonsanlyse ble også brukt for å undersøke dette tredje forskningsspørmålet 

nærmere. Ut fra resultatene av analysene kan vi ikke se at rektors ledererfaring (målt som 

antall år som rektor) eller rektors formelle lederutdanning (målt som påbegynt eller fullført 

rektorutdanning eller påbegynt eller fullført mastergrad i skoleledelse) har signifikant 

betydning for rektorenes opplevde grad av kommunal styring. Ingen av de to variablene ser ut 

til å ha noen signifikant betydning for i hvilken grad rektorene opplever at deres deltakelse i 

lærende nettverk bidrar til å fremme skoleutvikling, utvikle lederkompetanse, endre 

lederpraksis, endre læreres praksis eller innvirke på elevers læring. 

Resultatene av multippel regresjonsanalyse er gjengitt i tabell 15 på neste side. 
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4.3.4 Hvilken betydning har ulike andre deltakere for rektorers 
opplevde grad av kommunal styring av skoleutvikling og utbytte av 
deltakelse i lærende nettverk? 

Korrelasjonsanalyser som er gjengitt i tabell 13 viser at det er noen sammenhenger mellom 

hvem som deltar i de lærende nettverkene sammen med rektorene og i hvilken grad rektorene 

opplever styring fra kommunen som skoleeier og utbytte av deltakelse i nettverk innenfor 

andre områder. Det er riktignok ingen signifikante korrelasjoner for deltakelse fra regionale 

utviklingsveiledere eller fagfolk fra universitets- og høgskolesektoren, slik som 

lærerutdanninga. Deltakelse fra kommunen og skolen er derimot signifikant på visse områder, 

men korrelasjonen er i hovedsak svak til moderat med verdier rundt r ≈ 0,3.  

Først og fremst gjør dette seg gjeldende for deltakelse fra skolefaglig rådgiver, som er 

moderat positivt korrelert med fem av seks hovedområder (r ≥ 0,26 og p ≤ 0,04), nemlig 

skoleutvikling, utvikling av lederkompetanse, endring av lederpraksis, endring av lærerpraksis 

og innvirkning på elevenes læring. Sterkest her er korrelasjonen for endring av læreres praksis 

(r = 0,394 og p = 0,008).  Dernest fant jeg at deltakelse fra kommunalsjef er moderat positivt 

korrelert med tre av hovedområdene (r ≥ 0,32 og p ≤ 0,01): endring av lederpraksis, endring 

av læreres praksis og innvirkning på elevenes læring. For de to siste områdene finner vi også 

moderat positive korrelasjoner med deltakelse fra ressurslærer (r ≥ 0,25 og p ≤ 0,049). 

Ved hjelp av t-test (Field, 2013, s. 364) er det mulig å sammenlikne gjennomsnitt for ulike 

grupper av respondenter11. Dette kan bidra til å belyse det fjerde forskningsspørsmålet. 

Kommunalsjef 

De fleste respondentene i undersøkelsen oppgir at de rapporterer til kommunalsjef med ansvar 

for skolesektoren som sin nærmeste overordnete. Hvorvidt kommunalsjef deltar eller ikke 

deltar i lærende nettverk sammen med rektorer, ser ut til å ha innvirkning på noen områder. 

Det er signifikante forskjeller i rektorenes tilbakemeldinger innenfor tre områder, nemlig 

endringer i egen lederpraksis, endringer i læreres praksis og innvirkning på elevers læring. 

Det er verdt å merke seg at opplevd grad av kommunal styring ikke ser ut til å henge sammen 

med om kommunalsjef deltar i nettverket eller ikke. Her ville det kanskje ha virket rimelig å 

                                                 
11 Se kapittel 3.6.2 om utregning av effektstørrelse (Cohens d) ved t-tester i SPSS. 
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kunne anta en viss sammenheng, men datamaterialet i undersøkelsen støtter ikke en slik 

antakelse. Resultatene fra t-testene er vist i tabellen nedenfor. 

Tabell 16 

Resultater fra t-test: Deltakelse fra kommunalsjef i lærende nettverk  

 Kommunalsjef 

deltar 

Kommunalsjef deltar 

ikke 

95 % CI t df Cohens 

d 

 M SE M SE     

Kommunal styring 6,74 0,34 6,53 0,33 -0,73, 1,15 0,45 60 0,06 

Skoleutvikling 8,31 0,23 7,58 0,28 -0,01 1,47 1,97 64 0,32 

Lederkompetanse 8,31 0,22 7,57 0,34 -0,12, 1,58 1,73 59 0,27 

Lederpraksis 8,54 0,22 7,43 0,29 0,36, 1,85 2,97* 59 0,53 

Lærerpraksis 8,22 0,25 7,10 0,34 0,28, 1,96 2,67* 61 0,40 

Elevers læring 8,62 0,25 7,26 0,37 0,45, 2,26 2,99* 57 0,45 

* - p < 0,05 (tosidig) 

** - p < 0,001 (tosidig) 

 

Rektorer som deltar i lærende nettverk sammen med sin kommunalsjef har større tro på at 

egen deltakelse i lærende nettverk vil medføre endringer i lederpraksis (M = 8,54, SE = 0,22), 

enn rektorer som deltar uten at en kommunalsjef er med (M = 7,43, SE = 0,29). Forskjellen på 

1,11 med 95 % CI [0,36, 1,85] er signifikant t(59) = 2,97, p = 0,004 og effekten er middels 

d = 0,53. 

Dersom en kommunalsjef deltar sammen med rektor, har rektorene også større tro på at deres 

deltakelse i lærende nettverk vil ha innvirkning på læreres praksis (M = 8,22, SE = 0,25), enn 

rektorer som deltar uten at en kommunalsjef er med (M = 7,10, SE = 0,34). Forskjellen på 

1,12 med 95 % CI [0,28, 1,96] er signifikant t(61) = 2,67, p = 0,01, og effekten er svak til 

middels, d = 0,40. 

Rektorenes tro på at deltakelse i lærende nettverk har innvirkning på elevenes læring, øker når 

en kommunalsjef deltar i nettverket sammen med rektor (M = 8,62, SE = 0,25). Dersom 

kommunalsjef ikke deltar, er snittet lavere (M = 7,26, SE = 0,37). Forskjellen på 1,36 med 

95 % CI [0,45, 2,26] er signifikant t(57) = 2,99, p = 0,004, og effekten er middels, d = 0,45. 
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Skolefaglig rådgiver 

Skolefaglige rådgivere fra kommunen ser ut til å være de deltakerne som på flest områder 

virker inn på rektorenes opplevde utbytte av å delta i lærende nettverk. Dersom skolefaglige 

rådgivere deltar i nettverk sammen med rektorene, øker rektorenes tro på utbytte av deltakelse 

i nettverk innenfor flere områder, nemlig bidrag til skoleutvikling, utvikling av 

lederkompetanse, endring av lederpraksis, endring av lærerpraksis og innvirkning på elevenes 

læring. 

Tabell 17 

Resultater fra t-test: Deltakelse fra skolefaglig rådgiver i lærende nettverk  

 Skolefaglig 

rådgiver deltar 

Skolefaglig rådgiver 

deltar ikke 

95 % CI t df Cohens 

d 

 M SE M SE     

Kommunal styring 7,19 0,39 6,37 0,28 -0,17, 1,80 1,67 60 0,25 

Skoleutvikling 8,47 0,20 7,64 0,26 0,05, 1,61 2,12* 64 0,37 

Lederkompetanse 8,61 0,22 7,56 0,29 0,17, 1,93 2,38* 59 0,40 

Lederpraksis 8,67 0,20 7,55 0,26 0,33, 1,90 2,83* 59 0,53 

Lærerpraksis 8,59 0,20 7,15 0,29 0,58, 2,29 3,35** 61 0,55 

Elevers læring 8,72 0,17 7,42 0,35 0,35, 2,24 2,73* 57 0,42 

* - p < 0,05 (tosidig) 

** - p < 0,001 (tosidig) 

 

Rektorer som deltar i lærende nettverk sammen med skolefaglig rådgiver fra kommunen har 

større tro på at deres egen deltakelse i nettverk kan bidra til å fremme skoleutvikling ved egen 

skole (M = 8,47, SE = 0,20) enn om skolefaglig rådgiver ikke deltar (M = 7,64, SE = 0,26). 

Forskjellen på 0,83 med 95 % CI [0,005, 1,61] er signifikant t(64) = 2,12, p = 0,038, og 

effekten er svak til middels, d = 0,37.  

Rektorer som deltar i lærende nettverk sammen med skolefaglig rådgiver fra kommunen, har 

større tro på at egen deltakelse i lærende nettverk vil bidra til utvikling av egen 

lederkompetanse (M = 8,61, SE = 0,22) enn rektorer som deltar uten at skolefaglig rådgiver er 

med (M = 7,56, SE = 0,29). Forskjellen på 1,05 med 95 % CI [0,17, 1,93] er signifikant 

t(59) = 2,38, p = 0,002, og effekten er svak til middels, d = 0,40. 
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Når skolefaglig rådgiver deltar, har rektorene større tro på endringer i egen lederpraksis 

(M = 8,67, SE = 0,20), enn når skolefaglig rådgiver ikke deltar (M = 7,55, SE = 0,26). 

Forskjellen på 1,12 med 95 % CI [0,33, 1,90] er signifikant t(59) = 2,83, p = 0,006, og 

effekten er middels, d = 0,53. 

Troen blant rektorene på at deres deltakelse i lærende nettverk vil medføre endringer i læreres 

praksis er også høyere om skolefaglig rådgiver deltar i det samme nettverket (M = 8,59, 

SE = 0,20), enn om skolefaglig rådgiver ikke deltar (M = 7,15, SE = 0,29). Forskjellen på 

1,44 med 95 % CI [0,58, 2,29] er signifikant t(61) = 3,35, p = 0,001, og effekten er middels, 

d = 0,55. 

På samme måte har rektorene større tro på at deres deltakelse i lærende nettverk vil ha 

innvirkning på elevenes læringsutbytte dersom skolefaglig rådgiver også deltar (M = 8,72, 

SE = 0,17), enn om skolefaglig rådgiver ikke deltar (M = 7,42, SE = 0,35). Forskjellen på 

1,30 med 95 % CI [0,35, 2,24] er signifikant t(57) = 2,73, p = 0,008, og effekten er svak til 

middels, d = 0,42. 

Ressurslærer 

Her finner vi signifikante forskjeller innenfor to av hovedområdene i undersøkelsen. Rektorer 

som deltar i lærende nettverk sammen med ressurslærere, har større tro på endringer både i 

læreres praksis og innvirkning på elevenes læring enn rektorer som deltar i nettverk uten 

ressurslærere. Dette berører ressurslærernes primære arbeidsområder, ettersom deres rolle i 

satsinger som Ungdomstrinn i utvikling (UIU) nettopp har vært å bidra til praksisendring i 

klasserommet. Effekten er imidlertid svak. Resultatene fra t-testene er vist i tabellen på neste 

side. 
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Tabell 18 

Resultater fra t-test: Deltakelse fra ressurslærer i lærende nettverk 

 Ressurslærer 

deltar 

Ressurslærer deltar 

ikke 

95 % CI t df Cohens 

d 

 M SE M SE     

Kommunal styring 6,51 0,29 6,94 0,40 -1,47, 0,59 -0,85 60 -0,13 

Skoleutvikling 8,01 0,19 7,71 0,44 -0,53, 1,12 0,72 64 0,13 

Lederkompetanse 8,12 0,19 7,40 0,56 -0,22, 1,65 1,53 59 0,26 

Lederpraksis 8,17 0,20 7,38 0,45 -0,06, 1,64 1,85 59 0,35 

Lærerpraksis 7,92 0,21 6,94 0,55 0,01, 1,94 2,01* 61 0,34 

Elevers læring 8,26 0,23 7,16 0,54 0,10, 2,10 2,20* 57 0,34 

* - p < 0,05 (tosidig) 

** - p < 0,001 (tosidig) 

 

Rektorer som deltar i lærende nettverk sammen med ressurslærere, har større tro på at dette 

vil medføre endringer i læreres praksis (M = 7,92, SE = 0,21) enn rektorer som deltar i 

nettverk uten ressurslærere (M = 6,94, SE = 0,55). Forskjellen på 0,98 med 95 % CI [0,001, 

1,94] er signifikant t(61) = 2,01, p = 0,049, og effekten er svak, d = 0,34. 

Rektorer som deltar i lærende nettverk sammen med ressurslærere, har større tro på at dette 

vil ha innvirkning på elevenes læringsutbytte (M = 8,26, SE = 0,23) enn rektorer som deltar i 

nettverk uten ressurslærere (M = 7,16, SE = 0,54). Forskjellen på 1,10 med 95 % CI [0,10, 

2,10] er signifikant t(57) = 2,20, p = 0,032, og effekten er svak, d = 0,34. 

Andre deltakere 

Deltakelse fra universitets- og høgskolesektoren, slik som lærerutdanninga, eller regionale 

utviklingsveiledere ser ikke ut til å signifikant betydning innenfor noen av de undersøkte 

områdene, og effekten for begge grupper er svak (d ≤ 0,20). Tabeller ligger som vedlegg. 

Modell 

Ut ifra resultatene fra t-testene og beregning av effekt er det skissert en modell som viser 

hvilke deltakergrupper som har innvirkning på rektors opplevde utbytte av deltakelse i 

lærende nettverk på ulike områder som omfattes av denne undersøkelsen, aktuelle 

effektstørrelser og signifikans. Modellen er gjengitt på neste side. 
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Figur 6. Betydningen av ulike deltakere sammen med rektorer i lærende nettverk 

Grafisk framstilling av ulike deltakeres betydning for rektors tro på at egen deltakelse i lærende nettverk vil ha 
innvirkning på ulike hovedområder i undersøkelsen: skoleutvikling, lederkompetanse, lederpraksis, lærerpraksis 
og elevers læring. Kun signifikante relasjoner er tatt med i figuren (p < 0,05). Effektstørrelse d ≥ 0,5 er markert 
med tykkere strek. 
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5 Diskusjon 

5.1 Oppsummering 

Her er noen hovedtrekk fra denne studien oppsummert og sett i sammenheng med aktuell 

teori. Konkrete tall og verdier for skårer, signifikans og effektstørrelser er presentert i 

forbindelse med analyser i forrige kapittel. Dette er derfor ikke gjentatt her. 

Følgende problemstilling ble formulert innledningsvis og er forsøkt belyst i studien:  

Hvilke faktorer kan ha sammenheng med rektors opplevde utbytte av deltakelse i 

lærende nettverk?  

Denne studien viser at enkelte av de undersøkte faktorene ser ut til å ha betydning på noen 

områder, mens andre faktorer ikke har noen påviselig betydning. 

Det er relativt få respondenter i undersøkelsen, men god spredning i skårene gir indikasjoner 

på at det ikke er et ensidig utvalg. Ulike analyser viser også at skårene er tilnærmet 

normalfordelt. Begrepsvaliditeten ble undersøkt ved hjelp av eksplorerende faktoranalyse som 

jevnt over viste gode resultater blant annet i form av høye faktorladninger. Analyser av data 

fra de ulike hovedområdene i undersøkelsen viser gjennomgående svært høy reliabilitet. 

Summeskårer for de ulike hovedområdene viser at respondentene, som er rektorer ved skoler 

med ungdomstrinn i Nordland, Troms og Finnmark, generelt har stor tro på at deres deltakelse 

i lærende nettverk med andre skoleledere og fagfolk vil ha innvirkning på flere områder, alt 

fra skoleutvikling og egen kompetanseutvikling til praksisendring hos ledere og lærere og 

ikke minst elevenes læring. 

Problemstillinga ble utdypet med flere forskningsspørsmål. Det første forskningsspørsmålet 

var nært knyttet til den modellen som ble brukt som grunnlag for utforming av selve 

undersøkelsen: 

Hvilke sammenhenger er det mellom rektorers opplevde grad av kommunal styring av 

skoleutvikling og utbytte av deltakelse i lærende nettverk? 
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Korrelasjonsanalyser viser til dels sterke og statistisk signifikante sammenhenger mellom 

flere av hovedområdene i undersøkelsen: skoleutvikling, utvikling av lederkompetanse, 

endring av lederpraksis, endring av læreres praksis og innvirkning på elevenes læring. Disse 

sammenhengene stemmer i hovedtrekk overens med modellen til Leithwood og Louis (2012) 

som viser hvordan ulike faktorer påvirker elevers læring. 

Det kan tyde på at det er noen sammenhenger mellom utvikling på de forskjellige områdene: 

Når det ene endres eller utvikles, påvirkes også neste ledd i modellen. I det minste kan det se 

ut til at rektorenes tro på endring innenfor ett område, henger sammen med tro på endring på 

andre områder. Det kan indikere at arbeidet i de lærende nettverkene har hatt ei helhetlig 

tilnærming til skoleutvikling og praksisendring. 

Opplevd grad av kommunal styring ser imidlertid ikke ut til å henge sammen med tro på 

endring og utvikling på de forskjellige områdene som omfattes av denne undersøkelsen. 

Roald (2012) beskriver hvordan kommunale rektormøter er i endring til å bli mer aktive 

forum for kvalitetsarbeid. Med tanke på hvilken plass slike møter har i den kommunale 

styringsdialogen (Roald, 2012), antok jeg i utgangspunktet at det ville være en tydelig 

sammenheng mellom rektorenes opplevelse av kommunal styring og troen på at arbeid i 

lærende nettverk ville ha innvirkning på kompetanseutvikling, lederpraksis, læreres praksis og 

elevenes læring. Data fra denne undersøkelsen ser ikke ut til å gi støtte til denne antakelsen. 

Til dels ser dette også ut til å stå i kontrast til andre funn i undersøkelsen, nemlig hvilken 

betydning andre deltakere som kommunalsjef kan ha på rektorenes tro på at arbeid i lærende 

nettverk vil medføre endring og utvikling. Betydningen av andre deltakere omtales seinere i 

dette kapitlet. 

Det andre forskningsspørsmålet var knyttet til to av bakgrunnsvariablene i undersøkelsen, 

nemlig kommunestørrelse og organisering av skolesektoren: 

Hvilken betydning har kommunestørrelse og organisering av skolesektoren for 

rektorers opplevde grad av kommunal styring og utbytte av deltakelse i lærende 

nettverk? 

Utgangspunktet for studien var en antakelse om at rektorer i små og mellomstore kommuner 

opplever mindre grad av kommunal styring ettersom det kommunale støtteapparatet 

antakeligvis er mindre omfattende enn i store kommuner. Videre ble det antatt at dersom 
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støtteapparatet er lite, vil mer ansvar falle på rektor. I en situasjon med mye ansvar vil rektor 

sannsynligvis oppleve det som en fordel å kunne finne støtte andre steder. Dermed vil også 

rektorene i små og mellomstore kommuner kunne oppleve større nytte av å arbeide sammen 

med andre skoleledere i lærende nettverk. 

Kommunestørrelse (målt ved antall innbyggere etter SSBs kriterier for inndeling i små, 

mellomstore og store kommuner) ser ut til å ha betydning for rektors opplevelse av graden av 

kommunal styring med skoleutvikling, men ikke for de øvrige områdene i undersøkelsen. 

Kort sagt: Jo større kommune, desto sterkere opplevd grad av styring. Forskjellen er 

signifikant, effekten er middels og korrelasjonen er sterk.  

Hvordan skolesektoren er organisert (målt ved om rektor rapporterer til en kommunalsjef med 

ansvar for skolesektoren eller direkte til rådmannen), ser imidlertid ikke ut til å være 

signifikant. Dette kan til dels virke overraskende ettersom organisering sannsynligvis kan ha 

betydning for rektors arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 

I en større amerikansk studie fant Louis, Anderson og Thomas (2012) at små skoledistrikter i 

større grad benyttet seg av støtte fra overordnete myndigheter enn hva tilfellet var for større 

skoledistrikter. Dersom en tilsvarende forskjell hadde gjort seg gjeldende mellom små, 

mellomstore og store kommuner i Norge, ville det kanskje kunne ha gitt seg utslag i 

rektorenes opplevelse av nytten av deltakelse i lærende nettverk og dermed også forskjeller i 

skårene avhengig av størrelsen på kommunen og hvordan skolesektoren er organisert. 

Louis, Anderson og Thomas (2012) beskriver hvordan de og andre forskere undersøkte 

skoledistrikter av forskjellig størrelse. De antok at mindre skoledistrikter hadde færre egne 

ressurser og derfor ville være mer avhengige av andre samarbeidspartnere. Innledningsvis 

hadde jeg en tilsvarende antakelse om forskjeller mellom små, mellomstore og store 

kommuner. I undersøkelsen fant jeg at det var sammenhenger mellom kommunestørrelse og 

rektorenes opplevelse av kommunal styring av skoleutvikling. Dette er antatt å henge sammen 

med ressurser og kapasitet til å drive skoleutvikling. Dette så imidlertid ikke ut til å spille inn 

på andre områder der respondentene skårer noenlunde likt uavhengig av kommunestørrelse. 

Undersøkelsen viste at rektorer i små og mellomstore kommuner opplevde mindre grad av 

styring fra kommunen som skoleeier enn rektorer i store kommuner. Det var i grunnen som 

forventet. Det var likevel ingen signifikant forskjell i troen på hvilken innvirkning deltakelse i 
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lærende nettverk ville ha på lokal skoleutvikling, utvikling av rektors lederkompetanse, 

lederpraksis, læreres praksis eller elevers læring. Dette var mer overraskende, for jeg antok at 

det ville være en forskjell, nettopp fordi rektorer med et mindre støtteapparat i egen kommune 

kanskje ville kunne oppleve et større utbytte av å samarbeide på tvers av skoler og kommuner 

med andre skoleledere. Riktignok viste korrelasjonsanalyser at det var en svak negativ 

sammenheng mellom kommunestørrelse og de andre hovedområdene i undersøkelsen, nemlig 

i hvilken grad rektor hadde tro på at deltakelse i lærende nettverk ville ha innvirkning på 

skoleutvikling, utvikling av lederkompetanse, endring av lederpraksis og lærerpraksis samt 

elevers læring. Disse sammenhengene var imidlertid ikke signifikante. 

Det tredje forskningsspørsmålet tok for seg rektorenes formelle lederutdanning og erfaring: 

Hvilken betydning har utdanning og erfaring for rektorers opplevde grad av kommunal 

styring av skoleutvikling og utbytte av deltakelse i lærende nettverk? 

Rektors formelle lederutdanning (målt som påbegynt eller fullført rektorutdanning eller 

påbegynt eller fullført mastergrad i skoleledelse) ser ikke ut til å ha signifikant betydning. I 

denne undersøkelsen er det ikke funnet belegg for at rektorer med kortere skoleledererfaring 

(målt som antall år som rektor) opplever større utbytte av lærende nettverk enn rektorer med 

lengre erfaring. Antall års erfaring som rektor ser imidlertid ut til å ha betydning på enkelte 

items. Rektorer med kortere erfaring bruker i større grad andre skolelederes erfaring i egen 

læring og bruker andre skoleledere som sparringspartnere. 

På forhånd kunne det tenkes at en rektor med relativt lite erfaring og uten formell 

skolelederutdanning ville ha opplevd et større utbytte av å delta i lærende nettverk og dermed 

ha større tro på at dette vil ha innvirkning på skoleutvikling og praksis enn en mer erfaren 

rektor med formell lederutdanning. Det er ikke funnet signifikant belegg for det i denne 

undersøkelsen. En mulig teori kan være at det ikke er noen påviselig forskjell mellom rektorer 

på grunnlag av utdanning og erfaring fordi lærende nettverk i større eller mindre grad 

oppleves som relativt nytt av alle. 

Lærende nettverk kan være møtearenaer for deltakere fra ulike instanser og nivåer i 

utdanningssystemet. Det fjerde og siste forskningsspørsmålet var knyttet til betydningen av 

ulike deltakere i de lærende nettverkene: 
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Hvilken betydning har ulike andre deltakere for rektorers opplevde grad av kommunal 

styring av skoleutvikling og utbytte av deltakelse i lærende nettverk? 

Det ser ut til å ha betydning hvem som deltar i det lærende nettverket sammen med rektor. 

Særlig gjelder dette kommunalsjef og skolefaglig rådgiver. Deres eventuelle deltakelse har 

betydning for rektors tro på at egen deltakelse i lærende nettverk vil ha innvirkning på ulike 

områder slik som skoleutvikling, praksisendring hos både skoleledere og lærere samt elevenes 

læring. Forskjellen mellom om kommunalsjef og skolefaglig rådgiver deltar eller ikke, er 

signifikant. Effekten er i den ene halvparten av tilfellene middels, og i den andre halvparten 

av tilfellene svak til middels. Deltakelse fra ressurslærer er signifikant innenfor to av 

områdene i undersøkelsen: endring av læreres praksis og innvirkning på elevenes læring. 

Effekten er i begge tilfeller svak.  

To andre deltakergrupper ser ikke ut til å ha signifikant betydning for rektorenes tro på 

utbyttet av deltakelse i lærende nettverk: fagfolk fra universitets- og høgskolesektoren, slik 

som lærerutdanninga, og regionale utviklingsveiledere. Den målbare effekten ser ut til å være 

svak også der. Dette kan virke overraskende, ettersom fagfolk fra universitets- og 

høgskolesektoren for eksempel kan bidra med teoretiske og faglige innspill og refleksjon, 

mens intensjonen med utviklingsveiledere blant annet var at de skulle fungere som 

prosessveiledere og for eksempel bistå ved analyser og kartlegging av behov. 

Når deltakere fra flere nivåer møtes, legges det til rette for utveksling av erfaringer, drøfting 

av teori og utvikling av ny kunnskap. I denne undersøkelsen er det funnet at deltakelse fra 

kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og ressurslærer har signifikant betydning på flere 

områder. Dette kan ses i lys av Furu og Lund (2014) som argumenterer for at nettverkets rolle 

som translasjonsarena sannsynligvis vil kunne styrkes dersom kommunen som skoleeier 

deltar i lærende nettverk sammen med skolelederne. 

På tilsvarende måte finner flere forskere at det har betydning at deltakere fra flere nivåer 

møtes og samarbeider for å oppnå læring og utvikling. Jackson og Temperley (2007) viser til 

hvordan lærende nettverk kan fungere som en arena for deltakere fra skoler, lokale 

skolemyndigheter og universitet for å styrke den profesjonelle læringa ytterligere. De fant 

også at deltakere fra lokale skolemyndigheter og universitet inntok nye roller ved at de gikk 

fra å være eksperter til å bli aktive deltakere i ny læring. Veugelers og Zijlstra (2005) har sett 

evidens for praksisendring, men de sier det er mulig at det kan skyldes andre faktorer fordi det 
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er vanskelig å isolere effekten av deltakelse i nettverket. Imidlertid viser de til at 

samarbeidsforholdet mellom ulike instanser og aktører endres når de møtes og samarbeider i 

nettverk. 

Undersøkelsen viste at rektorenes tro på utbyttet av å delta i lærende nettverk i flere tilfeller 

økte når flere deltakere fra kommunen var med, nemlig både kommunalsjef, skolefaglig 

rådgiver og ressurslærere. Ettersom møtet mellom ulike profesjoner og yrkesgrupper er så 

sentralt i teori og tidligere forskning om lærende nettverk, var det forventet å finne noen 

effekter av andre deltakere. Det var imidlertid overraskende at dette ikke også så ut til å gjelde 

andre deltakergrupper som fagfolk fra universitets- og høgskolesektoren og 

utviklingsveiledere i denne undersøkelsen. En mulig grunn til at effekten først og fremst er 

målbar for deltakere fra egen kommune, kan henge sammen med hvem rektor til vanlig har 

som samarbeidspartnere lokalt. Fagfolk fra universitets- og høgskolesektoren og 

utviklingsveiledere kan i en slik sammenheng ha en mer distansert rolle ettersom de 

sannsynligvis ikke møtes like ofte. Dermed har de kanskje ikke samme grad av betydning for 

rektors opplevelse og tro på utbyttet av deltakelse i lærende nettverk. 

Lærende nettverk kan være viktige og nyttige arenaer for å skape endring og utvikling i 

skolesektoren (Berkemeyer & van Holt, 2015; Jackson & Temperley, 2007; Robinson, 2014). 

I lærende nettverk møtes deltakere fra ulike skoler, kommuner og fagmiljøer slik som 

lærerutdanninga. Nettopp møtet mellom deltakere fra forskjellige profesjoner, fagmiljøer og 

organisasjoner bidrar til refleksjon over egen praksis, translasjon og utvikling av ideer og 

konsepter som kan bidra til utvikling og økt læring både for deltakerne og de skolene eller 

organisasjonene som de representerer (Lund, 2011; Røvik, 2014). 

5.2 Betraktninger om studiens validitet 

Populasjonen og utvalget i denne undersøkelsen var rektorer ved et bestemt skoleslag med en 

klart definert skoleeier i en geografisk avgrenset del av landet, nemlig kommunale skoler med 

ungdomstrinn i Nordland, Troms og Finnmark. Undersøkelsen ble lagt opp som en 

tverrsnittstudie, og etter et pilotintervju ble data ellers samlet inn ved hjelp av et elektronisk 

spørreskjema. Undersøkelsen kan derfor primært si noe om disse rektorenes opplevelse av 

utbytte av lærende nettverk her og nå. I visse sammenhenger kan det likevel tenkes at noen 

resultater kan ha overføringsverdi til andre grupper av rektorer i tilsvarende kontekster. 



 

80 
 

Nordland, Troms og Finnmark er tre fylker som kjennetegnes av store avstander og spredt 

bosetting. Dette kan illustreres med at de tre fylkene til sammen utgjør om lag 30 % av 

Norges landareal, mens de har snaut 10 % av landets befolkning. Det er mange små og 

mellomstore kommuner her, det vil si kommuner med under 20 000 innbyggere. Bare fem 

kommuner har mer enn 20 000 innbyggere og regnes dermed som store kommuner: Rana, 

Bodø, Harstad, Tromsø og Alta. Fylkene har til sammen 87 kommuner (SSB 2017). 

Geografiske og demografiske forhold gjør at skolestrukturen er svært variert, med et 

mangfold av skoler fra små fådelte skoler med under 20 elever fordelt på inntil ti trinn til store 

ungdomsskoler med flere paralleller på hvert trinn. Kommunene som skoleeiere har også 

organisert seg forskjellig. Enkelte av de minste kommunene har bare én skole, og i noen av 

kommunene har rektor ansvar for skolesektoren i tillegg til andre områder som barnehage og 

kulturskole. Andre kommuner har flere ansatte på kommunenivå, slik at rektorene 

sannsynligvis kan oppleve mer støtte, oppfølging og styring fra skoleeiers side. 

Maxwell (2013) trekker fram egen forutinntatthet (researcher bias) og reaktivitet (reactivity) 

som de to største truslene mot validiteten. En eventuell trussel om forskerbias kan i denne 

undersøkelsen knyttes til min rolle som utviklingsveileder. I kraft av min stilling arrangerte 

jeg lærende nettverk i flere regioner i landsdelen. Det ga meg innsikt og førstehåndskjennskap 

til hvordan lærende nettverk fungerte og bidro slik til å skape en interesse og noen 

forutsetninger for å undersøke dette feltet nærmere. En konkret trussel mot validiteten kunne 

da være at jeg bevisst eller ubevisst ville vektlegge de faktorene som jeg ønsket å finne, på 

bekostning av eventuelt andre funn i undersøkelsen. Hele veien har det derfor vært viktig å 

være oppmerksom på dette og holde en kritisk distanse til materialet. 

Reaktivitet vil særlig være aktuelt ved direkte interaksjon mellom forskeren og informanten, 

slik som i et intervju, der for eksempel et utsagn eller en handling fra forskeren medfører en 

reaksjon som påvirker informasjonen som kommer fra informanten. I denne undersøkelsen 

ble det gjennomført et pilotintervju. Ettersom jeg arbeidet som utviklingsveileder for 

kommuner og skoler i noen av de aktuelle regionene, var det viktig å være bevisst på hvordan 

min rolle ville kunne påvirke både spørsmålsstilling, selve gjennomføringa av intervjuet og 

analysen etterpå. Særlig aktuelt ville dette være i en potensielt asymmetrisk intervjusituasjon 

der informanten for eksempel kunne være deltaker i et lærende nettverk som jeg arrangerte. I 

slike situasjoner er det derfor viktig å være bevisst på egen rolle og ha ei kritisk metodisk 

tilnærming for å sikre validiteten (Kvale & Brinkmann, 2015).  



 

81 
 

Ulike feilkilder under datainnsamlinga kan redusere begrepsvaliditeten. Dette kan være i form 

av tilfeldige målingsfeil eller systematiske målingsfeil (Kleven, 2011). Forskeren kan forsøke 

å sikre begrepsvaliditeten ved å redusere faren for feil, for eksempel kan standardisering av 

datainnsamlinga redusere faren for tilfeldige feil. I denne undersøkelsen ble dette gjort ved 

hjelp av et spørreskjema. For å gjøre målingene så valide som mulig er det viktig å være 

oppmerksom på forhold som kan påvirke utfallet av målingene, eksempelvis slik som 

observatøreffekten (Kleven, 2011). Systematiske målingsfeil kan skyldes irrelevans og 

underrepresentasjon (Kleven, 2011). Pilotintervjuet ble gjennomført som en forberedelse til 

spørreundersøkelsen nettopp for å bekrefte eller avkrefte mine antakelser eller bringe inn nye 

momenter i denne fasen av arbeidet med undersøkelsen og oppgaven. Det ble ellers brukt mye 

tid på operasjonalisering av begreper. 

En av fordelene med bruk av spørreskjema er at det er mindre sannsynlig at respondenter gir 

«forventet» svar (Fowler, 2014, s. 95) Dette kunne være særlig viktig med tanke på min rolle 

som utviklingsveileder. Samtidig kan det være noen ulemper, slik som at respondentene ikke 

har mulighet til å spørre eller få oppklaringer dersom det er spørsmål som de ikke forstår eller 

dersom de er i tvil om hvordan svarmulighetene skal tolkes. For å sikre at spørreskjemaet 

skulle være mest mulig forståelig og egnet til å skaffe til veie ønsket informasjon, ble et utkast 

lagt fram for tre skoleledere før det ble sendt ut til aktuelle respondenter. 

Ei utfordring ved flere typer forskning er frivillighetsproblemet (Kleven, 2011, s. 132). 

Ettersom det er frivillig å svare på en undersøkelse, må vi spørre oss hvem som svarer. Det 

kan være dem som er mest positive eller mest negative til det som skal undersøkes eller det 

kan være de mest samvittighetsfulle. For forskeren er det viktig å sikre et representativt 

utvalg. Bakgrunnsvariabler og analyser av fordeling av svar kan hjelpe oss å vurdere dette. 

Samtidig som det er noen åpenbare fordeler med å bruke nettbaserte undersøkelser, finnes det 

også ulemper og utfordringer som er grundig beskrevet av blant annet Cohen et al. (2011). 

Etisk sett er det problematisk om respondenter kan identifiseres via e-post eller annen 

informasjon fra pålogging. Videre kan det oppstå tekniske utfordringer knyttet til ulik 

programvare slik som nettlesere. Det kan også være instruksjoner som blir misforstått, og som 

oftest er det ikke mulig for respondenten å spørre for å få veiledning aller avklaring. 

Reliabiliteten kan blant annet påvirkes av obligatoriske spørsmål som ikke oppleves relevante 

eller aktuelle for respondenten. Videre kan respondenter falle fra underveis på grunn av 
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problemer eller frustrasjoner knyttet til tidsbruk eller andre forhold som respondenten ikke 

klarer å påvirke.  

Ettersom det i hovedsak er samlet inn data som i utgangspunktet er på ordinalnivå, har det 

betydning for hvilke typer analyser som kan gjennomføres. Det har derfor vært nødvendig å 

vurdere om forutsetninger for data på intervallnivå er tilnærmet oppfylt. Dette er nærmere 

omtalt i kapittel 3. 

Mine språkferdigheter definerer til dels hvilken forskning som vil være tilgjengelig for meg i 

arbeidet12. Det har derfor vært interessant å se hvilke kilder som refereres i litteraturen. En 

gjennomgang av litteraturlista til denne oppgaven viser at engelskspråklige bøker gjengir 

engelskspråklige kilder. Norsk litteratur har hovedsakelig kilder på norsk og engelsk. Tysk 

litteratur har henvisninger til tysk og engelsk litteratur. Så kan det selvfølgelig diskuteres 

hvilke språk som er mest utbredt, men poenget er at litteratur på andre språk kan gi andre 

innfallsvinkler og ny innsikt. Her har jeg benyttet meg av litteratur på norsk, tysk og engelsk. 

5.3 Implikasjoner 

I første rekke har denne studien relevans for rektorer ved kommunale skoler med 

ungdomstrinn i Nordland, Troms og Finnmark, fordi det er deres erfaringer og tro på 

endringer som er undersøkt. Den kan imidlertid også ha relevans for kommunale 

skolemyndigheter, regionale kompetansekontorer eller andre som er ansvarlige for å 

tilrettelegge for kompetanseutvikling for skoleledere. Da er det kanskje særlig to punkter som 

bør vektlegges: 1) rektorene har generelt stor tro på at det nytter å samarbeide i lærende 

nettverk og 2) nettverket bør ha deltakere fra forskjellige instanser og nivåer, og da gjerne 

også fra kommunen som skoleeier. 

Selv om denne undersøkelsen er gjennomført i et geografisk avgrenset område, kan det tenkes 

at den kan ha relevans for tilsvarende grupper av rektorer i andre områder. Det er likevel ikke 

mulig å overføre konkrete tall eller funn direkte. 

I denne undersøkelsen har jeg funnet at respondentene gjennomgående har ganske stor grad 

av tro på at deres deltakelse i lærende nettverk vil ha innvirkning på flere områder som er 

relevante for elevers læring. Dette gjelder flere av områdene i modellen til Leithwood og 

                                                 
12 Ludwig Wittgenstein skal ha sagt at "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt."  
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Louis (2012) som nettopp tar for seg sammenhenger mellom skoleledelse og elevers læring, 

blant annet lederkompetanse, lederpraksis og læreres praksis. Leithwood og Louis (2012) 

viser til hvordan skoleledere sammen med lærere kan arbeide for å utvikle og endre praksis i 

skolen slik at elevenes læringsutbytte øker. 

Rektor er ansvarlig for å lede det daglige arbeidet i skolen og for å lede faglig og pedagogisk 

utvikling over tid. Rektor er dermed både en administrativ og faglig-pedagogisk leder. Dette 

er en kompleks rolle som krever samarbeid på flere plan. Møller (2011) viser til hvordan nye 

styringsformer i skoleverket har medført at rektorer har fått et omfattende ansvar som fordrer 

innsikt i prosesser og kunnskap om styring og ledelse. Hun argumenterer for hvordan dialog 

og samarbeid mellom rektorer, fagmiljøer i universitets- og høgskolesektoren og kommunene 

som skoleeiere er nødvendig for å møte den nye kompleksiteten (Møller, 2011, s. 47).  Denne 

argumentasjonen kan bidra til en forståelse for hvorfor rektorer ser ut til å oppfatte deltakelse i 

lærende nettverk som viktig og at de har tro på at det vil medføre endring, slik som resultatene 

fra denne undersøkelsen viser. 

Som leder for en skole, er rektor bindeleddet mellom lærerne som profesjonelle yrkesutøvere 

og overordnet nivå representert ved kommunene som skoleeier. Rektor vil i kraft av sin 

posisjon og rolle som translatør være sentral for innføring og implementering av nye ideer og 

reformer i skolen (Røvik, Eilertsen og Furu, 2014). 

NIFU har utarbeidet en delrapport om den landsomfattende satsinga Ungdomstrinn i 

utvikling: NIFU 2015:27 Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet. Rapporten tar 

blant annet for seg deltakelse i og erfaringer med lærende nettverk fra ni fylker. Ettersom 

denne rapporten kom relativt tidlig i satsinga, er det kanskje ikke overraskende at lærernes og 

skoleledernes forståelse for nettverk og nettverkenes rolle fortsatt var knyttet mer til 

kunnskapsdeling enn kunnskapsutvikling (Markussen, Carlsten, Seland og Sjaastad, 2015, 

s. 68). Et interessant funn var imidlertid at en stor andel av de skolelederne som deltok i 

lærende nettverk knyttet til Ungdomstrinn i utvikling, hadde tro på at dette ville medføre 

endringer i praksis både hos dem selv som ledere og hos lærerne. De hadde også tro på at 

arbeidet i nettverkene ville bidra til mer praktisk og variert undervisning for elevene 

(Markussen et al., 2015). En mer omfattende rapport er planlagt i 2018. 

Sett i lys av Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen kan det 

være interessant å se hvordan kommuner ivaretar satsinger og skoleutvikling innenfor 
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rammene av regionale samarbeid. Fra 2018 er ordningene for statlig finansiering av 

kompetanseutvikling og skoleutvikling lagt om slik at kommunene vil ha en større rolle i å 

definere behov og prioritere satsinger og tiltak. Universitet og høgskoler er tiltenkt en viktig 

rolle i dette samarbeidet. Hvordan arbeidet legges opp, avgjøres lokalt og regionalt. Lærende 

nettverk kan være et aktuelt virkemiddel. 

Hvis rektorer i små kommuner opplever mindre grad av styring fra kommunen som skoleeier, 

kan det være av interesse å se nærmere på hva det kan ha å si for rektorrollen. Dette kan være 

særlig relevant med tanke på at mer ansvar for kompetanseutvikling og skoleutvikling nå er 

lagt til kommunene. Ansvaret er det samme uansett hvilke ressurser kommunen har. Dersom 

rektor skal ivareta dette, er det en omfattende oppgave som sannsynligvis bør løses i 

fellesskap med andre. 

Resultater både fra denne og andre undersøkelser tyder på at det har betydning hvem som 

deltar i lærende nettverk sammen med rektor. Det kunne være aktuelt å se nærmere på 

hvordan læringa foregår i lærende nettverk og hvem som bør være deltakere for at læring og 

utvikling skal skje. 

Rektors opplevde grad av nytte av å delta i nettverk kan være høy, men i denne undersøkelsen 

er det ikke kartlagt hva som skjer i praksis ute på skolene. Et aktuelt forskningsområde kunne 

være å undersøke hva som faktisk skjer, for eksempel om lederes og læreres praksis endres og 

om dette eventuelt fører til at elevenes læringsutbytte øker. Dette ville i tilfelle kreve en 

breiere anlagt studie for eksempel i form av en longitudinell effektstudie med kontrollgruppe 

og eksperimentgruppe. Da ville det også kunne være mulig å se hvilke effekter og langsiktige 

virkninger som kunne knyttes til deltakelse i lærende nettverk. 

5.4 Konklusjon 

Lærende nettverk representerer en ny måte å arbeide og lære på som skiller seg fra tidligere 

tradisjoner for organisering av møter og kursing for skoleledere. De lærende nettverkene kan 

ses som en form for profesjonelle læringsfellesskap der ulike aktører bringes sammen på tvers 

av nivåer og organisasjoner. 
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Uavhengig av posisjoner og hierarki møtes deltakerne i nettverkene mer på like fot og inntar 

nye roller. Slik medvirker deltakerne til gjensidig læring og utvikling av ny kunnskap. 

Dermed kan også komplekse utfordringer møtes gjennom felles refleksjon og dialog. 

Nettverksdeltakerne bidrar også til påvirkning som kan initiere endring og utvikling, både 

oppover og nedover i utdanningssystemet, blant annet gjennom erfaringsdeling og dialog på 

tvers. Dette påvirker styringsdialogen og bringer de ulike nivåene i utdanningssystemet tettere 

sammen. 

Rektorene ser ut til å ha tro på at lærende nettverk har en virkning på praksis i skolene, og at 

endring av praksis vil ha innvirkning på elevenes læring. Deres tro på at det vil skje endring 

og utvikling, ser ut til å styrkes av at deltakere fra flere nivåer, deriblant kommunen som 

skoleeier, er representert og deltar i de samme nettverkene. Dette kan igjen være en sterk 

motivasjon til å inngå i et nærmere samarbeid med andre. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

86 
 

 



 

87 
 

Litteraturliste 
Berkemeyer, N., Bos, W., Järvinen, H., Mantinius, V., og van Holt; N. (Red.) (2015). 

Netzwerkbasierte Unterrichtsentwicklung. Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Begleitforschung zum Projekt „Schulen im Team“. Münster: Waxmann. 

Berkemeyer, N. og van Holt, N. (2015). Zwischen Netzwerk und Einzelschule – Transfer- 

und Implemetationsprozesse im Projekt ‚Schulen im Team‘.  I Berkemeyer, N., Bos, 

W., Järvinen, H., Mantinius, V. og van Holt, N. (Red.): Netzwerkbasierte 

Unterrichtsentwicklung. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung zum 

Projekt „Schulen im Team“. Münster: Waxmann (s. 69-118). 

Cohen, L., Manion, L. og Morrison, K. (2011). Research Methods in Education (7th Edition). 

New York: Routledge. 

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods 
Approaches (4th Edition.). Los Angeles: SAGE. 

Dickinson, H. (2010). Rollen som utviklingsveileder og erfaringer med læreres læring. I H. 

Bjørnsrud (Red.): Skolebasert kompetanseutvikling. Organisasjonslæring for 

delingskultur. Oslo: Gyldendal Akademisk (s. 162-179). 

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (4th Edition). London: 

SAGE. 

Fowler, F. J. (2014). Survey Research Methods. Los Angeles: SAGE 

Furu, E.M. og Lund, T. (2014). Reformideer på reise – på spor etter oversettelser av ny 

vurderingspraksis i klasserommet. I Røvik, K.A., Eilertsen, T.V. og Furu, E.M. (Red.): 

Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Oslo: Cappelen 

Damm Akademisk. Kap. 9 (s. 255-288) 

van Holt, N., Berkemeyer, N. og Bos, W. (2015). Netzwerkarbeit und Schülerleistungen. I 

Berkemeyer, N., Bos, W., Järvinen, H., Mantinius, V. og van Holt, N. (Red.): 

Netzwerkbasierte Unterrichtsentwicklung. Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Begleitforschung zum Projekt „Schulen im Team“. Münster: Waxmann (s. 119-152). 

Irgens, Eirik J. (2007). Profesjon og organisasjon. Bergen: Fagbokforlaget. 



 

88 
 

Jackson, D. og Temperley, J. (2007). From professional learning community to networked 

learning community. I: Stoll, L. og Louis, K.S. (Red.): Professional Learning 

Communities: Divergence, Depth and Dilemmas. Maidenhead: Open University Press. 

Kap. 4 (s. 45-62) 

Katz, S., Earl, L. M. og Ben Jaafar, S. (2009). Building and Connecting Learning 

Communities. The Power of Networks for School Improvement. Thousand Oaks: 

Corwin. 

Kleven, T. A. (Red.), Hjardemaal, F. og Tveit, K. (2011). Innføring i pedagogisk 

forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering (2. utgave). Oslo: Unipub 

forlag. 

Kunnskapsdepartementet (2017). Ungdomstrinn i utvikling. Lagbygging for elevenes læring 

og motivasjon. Hentet 04.03.2018 fra: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/ungdo

mstrinn-i-utvikling/id737594/ 

Kvale, S. og Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal 

Akademisk.  

Leithwood, K. og Louis, K. S. (Red.) (2012). Linking Leadership to Student Learning. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

Louis, K.S., Anderson, S.E. og Thomas, E. (2012). Case Studies: District Responses to State 

Leadership. I Leithwood, K. og Louis, K. S. (Red.): Linking Leadership to Student 

Learning. San Francisco: Jossey-Bass (s. 203-226). 

Lund, T., Rotvold, L. Aa., Skrøvset, S., Stjernstrøm, E. og Tiller, T. (2010): 

Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy. Tidsskriftet 

FOU i praksis, 4, s. 47-64.  

Lund, T. (2011). Skoler i nettverk. Dialogkonferanser som læringsarena. I Erstad, O., og 

Hauge, T.E. (Red.): Skoleutvikling og digitale medier. Kompleksitet, mangfold og 

ekspansiv læring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 9 (s. 161-179).  



 

89 
 

Markussen, E., Carlsten, T.C., Seland, I. og Sjaastad, J. (2015). Fra politisk visjon til 

virkeligheten i klasserommet: Evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling. 

Delrapport 2. Oslo: NIFU. 

Maxwell, J. A. (2013). Qualitative Research Design. An Interactive Approach (3rd Edition). 

Los Angeles: SAGE. 

Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen 

Møller, J. og Ottesen, E. (2011). Rektor som leder og sjef. Om styring, ledelse og 

kunnskapsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Roald, K. (2012). Kvalitetsvurdering og organisasjonslæring. Når skole og skoleeigar 

utviklar kunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. 

Robinson, V. (2014). Elevsentrert skoleledelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

Røvik, K.A. (2014). Translasjon – en alternativ doktrine for implementering. I Røvik, K.A., 

Eilertsen, T.V. og Furu, E.M. (Red.) (2014). Reformideer i norsk skole. Spredning, 

oversettelse og implementering. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (s. 403-417). 

Røvik, K.A., Eilertsen, T.V. og Furu, E.M. (Red.) (2014). Reformideer i norsk skole. 

Spredning, oversettelse og implementering. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

Stoll, L. og Louis, K. S. (Red.) (2007): Professional Learning Communities. Divergence, 

Depth and Dilemmas. Maidenhead: Open University Press. 

Statistisk sentralbyrå (SSB): Standard for klassifisering av kommuner etter innbyggertall. 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/115 

Utdanningsdirektoratet (2012a): Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling for 

ungdomstrinnet 2013-2017. 

Utdanningsdirektoratet (2012b): Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på 

ungdomstrinnet 2012-2017 Vedlegg 6: Bakgrunnsdokument: Organisasjonslæring (K 

Roald m.fl.)  

Utdanningsdirektoratet (2014): Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for 

læring 2014-2017. 



 

90 
 

Utdanningsdirektoratet: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). https://gsi.udir.no/ 

Veugelers, W. og Zijlstra, H. (2005): Keeping school networks fluid: the power of network 

learning. I W. Veugelers og M. J. O’Hair (Red.): Network Learning for Educational 

Change. Maidenhead: Open University Press. 

Wenger, E. (2004): Praksisfællesskaber. Læring, mening og identitet. København: Hans 

Reitzels Forlag. 



 

91 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Svarbrev fra NSD 

Vedlegg 2: Intervjuguide 

Vedlegg 3: Informasjon om undersøkelsen til mulige respondenter 

Vedlegg 4: Spørreskjemaet 

Vedlegg 5: Deskriptiv statistikk 

Vedlegg 6: T-tester 

- Deltakelse fra universitets- og høgskolesektoren  

- Deltakelse fra regional utviklingsveileder 

Vedlegg 7: Q-Q-plott 

  



 

92 
 

VEDLEGG 1: SVARBREV FRA NSD 

  

Christian Brandmo 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo 

Postboks 1099 Blindern 

0317 OSLO 

  
Vår dato: 27.04.2017                         Vår ref: 53593 / 3 / AGL                         Deres dato:                          Deres ref:  
  
  

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

  

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 13.03.2017. 
Meldingen gjelder prosjektet: 

53593 Lærende nettverk 

Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 

Daglig ansvarlig Christian Brandmo 

Student Geir Johansen 

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/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.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.  

  



 

93 
 

Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 31.12.2017, rette en henvendelse 
angående status for behandlingen av personopplysninger. 

  

Vennlig hilsen 

Kjersti Haugstvedt 

Audun Løvlie 

Kontaktperson: Audun Løvlie tlf: 55 58 23 07 

Vedlegg: Prosjektvurdering 

Kopi: Geir Johansen geir.johansen@vestreg.no  



 

94 
 

Personvernombudet for forskning  
  

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                           

 

Prosjektnr: 53593 

  

Utvalget informeres skriftlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Informasjonsskrivet er 
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VEDLEGG 2: INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 
 

Tema: Lærende nettverk 

Intervjuobjekt:  

Tid:  

Sted:  

 

Innledning 

Anonymt og konfidensielt 

Mulig å avbryte eller trekke seg underveis 

Greit med lydopptak? 

Hensikten med intervjuet 

Om undersøkelsen: pilotintervju som grunnlag for utforming av et spørreskjema 

Min rolle: utviklingsveileder – og intervjuer 

Generelt om nettverk i ulike satsinger: vurdering for læring, ungdomstrinn i utvikling, 
regelverk i praksis m.m. 

 

Hvordan vil du definere begrepet nettverk i skolesammenheng? 

- Hvordan definerer du begrepet lærende nettverk? 

 

Hvilke typer nettverk deltar du i? 

- Formelle 
- Uformelle 

 

Hvem arrangerer nettverkene? 
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Hvilket utbytte opplever du av å delta i nettverk? 

- I hvilken grad er det en støtte for deg som rektor? 
- Hva slags støtte? 

o Faglig utvikling? 
o Organisasjonsutvikling? 
o Personalledelse? 
o Pedagogisk ledelse? 

Hvilke elementer er viktigst for deg for at et nettverk skal oppleves nyttig? 

- Erfaringsdeling i grupper på tvers 
- Praksisframlegg fra andre 
- Egne praksisframlegg 
- Teoretiske innlegg 
- Drøfting med utgangspunkt i teori 
- Oppsummering med egne kolleger (eventuelt i kommunegruppe) 

 

Hvilke deltakere mener du bør være med i et nettverk for at det skal oppleves nyttig for deg 
som skoleleder? 

 

Hvordan prioriterer du deltakelse i nettverk opp mot andre arbeidsoppgaver? 

- Hva skal til for at du skal prioritere et nettverksmøte? 

 

I hvilken grad tar du med deg erfaringer eller lærdom fra nettverk tilbake til egen 
arbeidsplass? 

- Hva tar du med deg? 
o Teori? 
o Arbeidsformer? 
o Møteledelse? 
o Erfaringer fra andre? 
o Annet? 

 

Oppsummering 

- Behandling av data 
- Kan jeg ta kontakt for oppklaring eller eventuelt utdyping av svar ved behov? 
- Takk for at du tok deg tid! 
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VEDLEGG 3: INFORMASJON OM UNDERSØKELSEN TIL RESPONDENTER 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet  

”Lærende nettverk”  
  
Bakgrunn og formål  
Formålet med denne studien er å finne ut mer om hvilket utbytte rektorer ved ungdomsskoler i 
små og mellomstore kommuner har av å delta i lærende nettverk sammen med rektorer fra 
andre kommuner og skoler. Prosjektet er del av et masterstudium i utdanningsledelse ved 
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.  

  
Du mottar denne forespørselen om deltakelse i forskningsprosjektet sammen med andre 
rektorer ved skoler med ungdomstrinn som har deltatt i den landsomfattende satsingen 
Ungdomstrinn i utvikling. De rektorene som kontaktes, leder skoler i Nordland, Troms og 
Finnmark.  

  
Hva innebærer deltakelse i studien?  
Studien består av en nettbasert spørreundersøkelse (Nettskjema) der du velger svaralternativ 
ved å klikke. I tillegg til noen innledende spørsmål om kommunen, skolesektoren og din 
bakgrunn som rektor vil du bli bedt om å besvare spørsmål og ta stilling til påstander som 
dreier seg om deltakelse i lærende nettverk og hvilket utbytte du opplever å ha av dette. 
Påstandene er samlet i bolker som er knyttet til ulike temaer: skoleutvikling, lederkompetanse, 
lederpraksis, lærerpraksis og elevers læring. Det er om lag åtte påstander til hvert av de fem 
temaene.  

  
Dataene registreres, krypteres og lagres på en server ved Universitetet i Oslo.  

  
Hva skjer med informasjonen om deg?   
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Tilgang til dataene krever pålogging. 
De eneste som vil ha tilgang, er studenten som gjennomfører undersøkelsen og hans veileder.  

  
Alle opplysninger anonymiseres, og deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes i masteroppgaven.  

  
Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2017. Alle data anonymiseres når prosjektet 
avsluttes.   

  
Mer informasjon om Nettskjema finnes her:  

(http://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/mer-om/).  
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Frivillig deltakelse  
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.   

  
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med:  

Geir Johansen  

Bryggegata 2C  

8445 Melbu  

E-post: geir.johansen@vestreg.no  

Mobil: 480  03 002  

  
Veileder for dette prosjektet er:  

Christian Brandmo 

førsteamanuensis  

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning  

Postboks 1099 
Blindern 0317 
Oslø E-post:   

Telefon: 22 85 52 43  

  
  
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS.  

  
  
Stokmarknes, dd.mm.åååå  

  
Med vennlig hilsen  

Geir Johansen  
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Samtykke til deltakelse i studien  
  
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta. Jeg er kjent med at jeg når som 
helst kan trekke meg underveis.  

  
Jeg samtykker til å delta i studien ved å klikke på lenken til spørreskjemaet nedenfor.  

  
[lenke settes inn her]  
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VEDLEGG 4: SPØRRESKJEMAET 

 

Lærende nettverk 
Side 1 

Formålet med undersøkelsen 
Formålet med denne undersøkelsen er å finne ut mer om hvilket utbytte rektorer ved 
ungdomsskoler i små og mellomstore kommuner har av å delta i lærende nettverk sammen 
med rektorer fra andre kommuner og skoler. 

Spørreskjemaet er sendt til rektorer ved skoler med ungdomstrinn som har deltatt i den 
landsomfattende satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Skolene ligger i små og mellomstore 
kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. 

Definisjon av lærende nettverk 
De siste åra er nettverk opprettet som ledd i forskjellige satsinger i norsk skole. Hensikten 
er å legge til rette for utvikling og læring over tid. For å understreke at hensikten er læring 
og god praksisendring over tid, brukes begrepet lærende nettverk (Utdanningsdirektoratet, 
2011). 

Noen kjennetegn ved nettverk er at de samme deltakerne møtes flere ganger i løpet av en 
lengre periode til systematiske drøftinger og erfaringsutvekslinger: 

«Et nettverk er ikke enkeltstående møter, men en lengre læringsprosess der medlemmene 
gjensidig bidrar til hverandres læring, med en målsetting om kollektiv kapasitetsbygging 
gjennom erfaringsdeling, refleksjon og ny utprøving» (Dickinson, 2015, s. 173). 

Lærende nettverk kan organiseres på forskjellige måter, for eksempel som 
dialogkonferanser. Vanlige elementer vil kunne være praksisframlegg, teori, 
erfaringsdeling og drøftinger med vekt på videre utvikling ved skolene og i kommunene. 

Konfidensialitet 
Alle svar behandles konfidensielt. Alle data lagres på servere ved Universitetet i Oslo. 
Innsamlede data vil danne grunnlag for statistisk analyse som ledd i en masteroppgave i 
utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i 
Oslo. Når undersøkelsen er gjennomført, vil alle data slettes. 

Deltakelse er frivillig. Du kan når som helst trekke deg underveis. Du kan redigere og 
slette egen besvarelse. 

Side 2 
Sideskift 

 



 

101 
 

Deltakelse i lærende nettverk 

Når deltok du sist i et regionalt lærende nettverk? * 
Et regionalt nettverk kan ha deltakere fra to eller flere kommuner. Nettverket kan være for skoleledere, men det kan også ha andre deltakere i 
tillegg til skoleledere, slik som representanter for kommunen, ressurslærere el.l. 

Tenk på sist gang du var med på et møte i et lærende nettverk med andre skoleledere i den regionen der din skole ligger. 

Kryss av ett alternativ. 

I løpet av de 12 siste månedene. 
I løpet av de tre siste åra. 
For mer enn tre år siden. 
Jeg har ikke deltatt i lærende nettverk. 

Innenfor hvilke satsinger har du deltatt i lærende nettverk? * 
Lærende nettverk er opprettet i forbindelse med forskjellige satsinger i skoleverket. Kryss av for de satsingene der du som 
skoleleder har deltatt i lærende nettverk. 
Du kan krysse av for flere svar. 

Ungdomstrinn i utvikling 
Vurdering for læring 

Regelverk i praksis 
Andre satsinger 

Hvilke deltakere fra din skole og din kommune har vært med i 
nettverket? * 
Nettverk kan ha deltakere fra forskjellige enheter og nivåer. Deltakerne kan derfor ha ulik bakgrunn og være ansatt i ulike stillinger i 
skoleverket. 
Det kan også variere hvem som deltar fra forskjellige kommuner og skoler. Her ønsker vi å få vite hvem som deltar fra din skole og din kommune. 

Dersom du har deltatt i nettverk med forskjellige deltakere, kan du tenke på hvilke deltakere som vanligvis har deltatt fra din skole og din 
kommune. 

Du kan krysse av for flere svar. 

Rektorer 
Andre skoleledere (f.eks. assisterende rektorer, undervisningsinspektører, avdelingsledere) 

Ressurslærere 
Andre ansatte ved skolen (f.eks. medlemmer av plangruppe eller utviklingsgruppe) 
Rådmann 
Kommunalsjef med ansvar for skolesektoren 
Andre ansatte fra kommunen (f.eks. skolefaglig rådgiver eller pedagogisk konsulent) 

Side 3 
Sideskift 
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Kommunen og organisering av skolesektoren 

Hvor mange innbyggere er det i kommunen der du er rektor? * 
Svaralternativene her følger Statistisk sentralbyrås standard for inndeling av (små og mellomstore) kommuner etter innbyggertall. 

Velg ett alternativ. 

Under 2 000 innbyggere 
2 000 - 4 999 innbyggere 
5 000 - 9 999 innbyggere 
10 000 - 19 999 innbyggere 
Over 20 000 innbyggere 

Hvor mange offentlige grunnskoler med ungdomstrinn er det i 
kommunen? * 
Her regnes alle offentlige grunnskoler med ungdomstrinn med, uansett om de er kombinerte barne- og ungdomsskoler (for eksempel med 1.-10. 
trinn) eller reine ungdomsskoler (8.-10. trinn). 

Velg ett alternativ. 

1 - 2 skoler 
3 - 5 skoler 
6 - 10 skoler 
11 eller flere skoler 

Hvordan er skolesektoren i kommunen organisert? * 
Kommuner velger selv hvordan de organiserer skolesektoren og hvilke fullmakter og hvilket ansvar som legges til rektor. Det vil derfor 
kunne være forskjellig fra kommune til kommune hvem rektor rapporterer til og hvilken skolefaglig støtte som finnes på kommunenivå. 

Du kan krysse av for flere svar. 

Rektor rapporterer direkte til rådmannen som sin nærmeste overordna. 
Rektor rapporterer til kommunalsjef (f.eks. oppvekstsjef eller skolesjef) som sin nærmeste overordna. 
Kommunen har en skolefaglig rådgiver eller skolefaglige stab som rektor kan kontakte. 

Annet 
Side 4 

Sideskift 
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Rektors utdanning og erfaring 

Hvor mange års erfaring har du i skoleverket? * 
Oppgi totalt antall år i skoleverket uansett stilling og uavhengig av stillingsstørrelse. 

Skriv tall. 

 

Hvor mange års erfaring har du som rektor? * 
Oppgi antall år fra du begynte som rektor. 

Skriv tall. 

 

Hva slags utdanning har du? * 
Oppgi utdanning som er relevant for ditt virke som lærer og skoleleder. 

Du kan krysse av for flere svar. 

Jeg har pedagogisk utdanning (alle typer lærerutdanning) 
Jeg er i gang med rektorutdanning (30 stp) 
Jeg har fullført rektorutdanning (30 stp) 
Jeg er i gang med mastergrad i skoleledelse 
Jeg har fullført mastergrad i skoleledelse 
Annen relevant lederutdanning 

Side 5 
Sideskift 
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Kommunens styring av skolen 
Kommunen kan styre skolen på flere områder og måter. Her er det i første rekke aktuelt å 
undersøke styring av skoleutvikling, det vil si utvikling av organisasjonen, prosesser og 
metoder som kan bidra til profesjonelt samarbeid og økt læring og trivsel for elevene. 

I hvilken grad opplever du som skoleleder styring fra kommunen 
som skoleeier? * 
Ta stilling til spørsmålet ved å sette ett kryss på en skala fra 1 til 10 der 1 betyr "I svært liten grad" og 10 betyr "I svært stor grad. 

  1 - I svært liten grad  2  3  4  5  6  7  8  9  10 - I svært 
stor grad 

Ta stilling til påstandene nedenfor ved å sette ett kryss for hver påstand på en skala fra 1 til 
10 der 1 betyr "Svært usant" og 10 betyr "Svært sant". 

Dersom det er noen påstander som du ikke ønsker å ta stilling til, kan du hoppe over dem. 

  
1 - 

Svært 
usant 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 - 

Svært 
sant 

Kommunen som skoleeier setter klare mål for 
skoleutvikling.           

Som rektor bidrar jeg til å sette mål for 
skoleutvikling ved vår skole.           

Kommunen som skoleeier har tydelige 
forventninger til meg som rektor når det 
gjelder skoleutvikling.           

Kommunen som skoleeier delegerer til meg 
som rektor å definere områder for 
skoleutvikling.           

Målene for skoleutvikling ved min skole er 
knyttet til en kommunal strategi.           

Kommunen som skoleeier følger opp 
gjennom møter og rapporter hvordan jeg 
som rektor leder skoleutvikling ved min 
skole.           

Fastsetting av mål for skoleutvikling ved vår 
skole foregår i et samarbeid der både 
kommunen som skoleeier og jeg som rektor 
deltar.           

Kommunen som skoleeier bidrar med faglig 
støtte til meg som rektor i min ledelse av 
skoleutvikling ved vår skole.           

Min nærmeste overordna i kommunen deltar 
i lærende nettverk sammen med meg slik at 
vi kan drøfte skoleutvikling med andre ledere 
der.           

Side 6 
Sideskift 
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Skoleutvikling 
Skoleutvikling kan blant annet være systematisk og langsiktig arbeid med å forbedre 
elevenes trivsel og læring, utvikle internt samarbeid og rutiner samt etablere og støtte opp 
om profesjonelle læringsfellesskap som bidrar til kollektiv refleksjon og utvikling. 

I hvilken grad opplever du som skoleleder at din deltakelse i 
lærende nettverk bidrar til å fremme skoleutvikling ved din skole? * 
Ta stilling til spørsmålet ved å sette ett kryss på en skala fra 1 til 10 der 1 betyr "I svært liten grad" og 10 betyr "I svært stor grad. 

  1 - I svært liten grad  2  3  4  5  6  7  8  9  10 - I svært 
stor grad 

Ta stilling til påstandene nedenfor ved å sette ett kryss for hver påstand på en skala fra 1 til 
10 der 1 betyr "Svært usant" og 10 betyr "Svært sant". 

Dersom det er noen påstander som du ikke ønsker å ta stilling til, kan du hoppe over dem. 

  
1 - 

Svært 
usant 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 - 

Svært 
sant 

Min deltakelse i lærende nettverk gir meg 
muligheter til å bli kjent med hvordan andre 
skoleledere leder skoleutvikling ved sine 
skoler.           

Andre skoleledere i det lærende nettverket 
gir meg tilbakemeldinger på mine erfaringer 
med ledelse av skoleutvikling.           

Gjennom det lærende nettverket får jeg 
inspirasjon til å drive skoleutvikling.           

Når jeg planlegger skoleutvikling ved egen 
skole, tar jeg med meg noe av det som jeg 
har lært fra det lærende nettverket.           

I det lærende nettverket blir jeg kjent med 
forskning og teorier som kan være nyttige 
når jeg skal planlegge og lede skoleutvikling 
ved min skole.           

Når jeg deltar i lærende nettverk, bidrar det 
til at jeg klarer å holde framdrift i 
skoleutvikling ved egen skole.           

Gjennom min deltakelse i lærende nettverk 
får jeg innsikt i hvordan jeg kan analysere og 
definere behov for skoleutvikling ved egen 
skole.           

Jeg bruker andre deltakere fra nettverket som 
sparringspartnere i planlegging og 
gjennomføring av skoleutvikling ved egen 
skole.           

Side 7 
Sideskift 
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Utvikling av lederkompetanse 
Utvikling av lederkompetanse kan skje gjennom formell lederutdanning, men det kan blant 
annet også knyttes til praktiske erfaringer og lærdom fra deltakelse i nettverk. 
Kompetansen kan omfatte både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 

Kunnskaper kan for eksempel være teori om ledelse og skoleutvikling eller kjennskap til 
resultater fra forskning. Ferdigheter kan for eksempel omfatte tolkning og anvendelse av 
teori, analyse av resultater eller planlegging og ledelse av møter og prosesser. Holdninger 
kan for eksempel dreie seg om å vurdere hva som er relevant og riktig ut ifra skolens 
formål og verdigrunnlag eller å begrunne prioriteringer og avgjørelser. 

I hvilken grad opplever du som skoleleder at din deltakelse i 
lærende nettverk bidrar til å utvikle din lederkompetanse? * 
Ta stilling til spørsmålet ved å sette ett kryss på en skala fra 1 til 10 der 1 betyr "I svært liten grad" og 10 betyr "I svært stor grad. 

  1 - I svært liten grad  2  3  4  5  6  7  8  9  10 - I svært 

stor grad 

Ta stilling til påstandene nedenfor ved å sette ett kryss for hver påstand på en skala fra 1 til 
10 der 1 betyr "Svært usant" og 10 betyr "Svært sant". 

Dersom det er noen påstander som du ikke ønsker å ta stilling til, kan du hoppe over dem. 

  
1 - 

Svært 
usant 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 - 

Svært 
sant 

Når vi drøfter forskning og teoretiske 
modeller for skoleutvikling med hverandre i 
nettverket, bidrar det til at jeg utvikler min 
lederkompetanse.           

Jeg utvikler min lederkompetanse gjennom å 
dele erfaringer med andre skoleledere i 
nettverket.           

Min lederkompetanse utvikles når jeg 
drøfter mine utfordringer som leder med 
andre skoleledere i nettverket.           

Når jeg må begrunne egne prioriteringer 
innen skoleutvikling i møte med andre 
skoleledere i nettverket, bidrar det til at min 
lederkompetanse utvikles.           

Jeg opplever at min lederkompetanse 
utvikles når jeg må redegjøre for egne 
synspunkter på skoleutvikling i møte med 
andre skoleledere i nettverket.           

Kombinasjonen av teori og praksis i det 
lærende nettverket bidrar til å utvikle min 
lederkompetanse.           
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Gjennom min deltakelse i nettverket får jeg 
utviklet min lederkompetanse ved at jeg får 
økt innsikt i hvordan jeg kan planlegge og 
lede utviklingsprosesser ved egen skole.           

Side 8 
Sideskift 
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Endringer i lederpraksis 
Lederpraksis kan omfatte alle sider ved utøvelsen av rektorrollen slik som ledelse av 
lærernes og elevenes læring, samarbeid og organisasjonsbygging, styring og 
administrasjon, etablering av relasjoner og eget forhold til lederrollen. Endringer i 
lederpraksis kan for eksempel skyldes større innsikt eller forståelse, nye erfaringer, økt 
bevisstgjøring, nye ferdigheter eller ny kunnskap. 

I hvilken grad opplever du som skoleleder at din deltakelse i 
lærende nettverk medfører endringer i din egen lederpraksis? * 
Ta stilling til spørsmålet ved å sette ett kryss på en skala fra 1 til 10 der 1 betyr "I svært liten grad" og 10 betyr "I svært stor grad. 

  1 - I svært liten grad  2  3  4  5  6  7  8  9  10 - I svært 

stor grad 

Ta stilling til påstandene nedenfor ved å sette ett kryss for hver påstand på en skala fra 1 til 
10 der 1 betyr "Svært usant" og 10 betyr "Svært sant". 

Dersom det er noen påstander som du ikke ønsker å ta stilling til, kan du hoppe over dem. 

  
1 - 

Svært 
usant 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 - 

Svært 
sant 

I nettverket bruker vi arbeidsmåter som jeg 
prøver ut i min egen lederpraksis.           

Når jeg møter andre skoleledere, blir jeg mer 
bevisst på min egen lederpraksis.           

Jeg bruker erfaringer fra andre skoleledere 
for å utvikle min egen lederpraksis.           

Teoretiske modeller om skoleutvikling som 
vi har drøftet i det lærende nettverket, gir 
meg nye perspektiver på min egen 
lederpraksis.           

Min lederpraksis påvirkes av hva jeg lærer 
gjennom drøftinger med andre skoleledere.           

I møte med andre skoleledere i nettverket 
kan jeg ta opp utfordringer og finne 
løsninger som har innvirkning på min 
lederpraksis.           

Min deltakelse i lærende nettverk har 
medført endringer i min lederpraksis når det 
gjelder organisering og ledelse av kollektivt 
utviklingsarbeid ved vår skole.           

Min lederpraksis er endret ved at jeg bruker 
forskning som jeg er blitt kjent med gjennom 
nettverket, mer aktivt som grunnlag for 
prioriteringer og avgjørelser.           

Side 9 
Sideskift 
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Påvirkning av lærernes praksis 
Lærernes praksis omfatter blant annet kollegialt samarbeid, deltakelse i 
utviklingsprosesser, undervisningsplanlegging og vurdering, klasseledelse og annen 
tilrettelegging for elevers trivsel og læring. Lærernes praksis kan for eksempel påvirkes 
gjennom tilrettelegging for samarbeid og kollektiv utvikling, felles analyse og refleksjon, 
rektors modellering eller bruk av arbeidsmåter og møteledelse, presentasjon av forskning 
og drøfting av implikasjoner for egen praksis. Ikke minst kan rektor påvirke gjennom å 
delta i lærernes læring (Robinson, 2014). 

I hvilken grad opplever du som skoleleder at din deltakelse i 
lærende nettverk påvirker lærernes praksis ved din skole? * 
Ta stilling til spørsmålet ved å sette ett kryss på en skala fra 1 til 10 der 1 betyr "I svært liten grad" og 10 betyr "I svært stor grad. 

  1 - I svært liten grad  2  3  4  5  6  7  8  9  10 - I svært 

stor grad 

Ta stilling til påstandene nedenfor ved å sette ett kryss for hver påstand på en skala fra 1 til 
10 der 1 betyr "Svært usant" og 10 betyr "Svært sant". 

Dersom det er noen påstander som du ikke ønsker å ta stilling til, kan du hoppe over dem. 

  
  

1 -Svært 
usant 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 -Svært 

sant 
I nettverket er jeg blitt kjent med teori 
og forskning som jeg har trukket inn i 
fagligpedagogiske drøftinger for å 
bidra til å påvirke lærernes praksis. 

          

Min deltakelse i lærende nettverk har 
påvirket lærernes praksis ved vår 
skole ved at vi har fått en økt felles 
bevissthet om forholdet mellom 
individuelt og kollektivt arbeid. 

          

Gjennom praktiske arbeidsmåter i 
nettverket har jeg fått innspill og 
ideer til hvordan jeg som rektor kan 
tilrettelegge og lede lærende møter 
der vi drøfter lærernes praksis. 

          

I nettverket får jeg innsikt i erfaringer 
fra andre skoler som jeg drar nytte av 
når jeg drøfter lærernes praksis med 
ansatte ved egen skole.           

Gjennom min deltakelse i lærende 
nettverk med andre skoleledere er jeg 
blitt mer bevisst på hvordan kollektivt 
arbeid med læreplaner og 
undervisningsplanlegging kan bidra 
til å utvikle lærernes praksis. 

          

Gjennom min deltakelse i lærende 
nettverk med andre skoleledere 
opplever jeg som rektor at jeg blir 
tryggere på hvordan jeg kan 
tilrettelegge for utvikling av lærernes 
praksis ved vår skole. 
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Erfaringer og innsikt som jeg tar med 
meg fra det lærende nettverket har 
innvirkning på hvordan vi 
organiserer veiledning og 
kollegaobservasjoner for å utvikle 
lærernes praksis ved vår skole. 

          

Min deltakelse i nettverk har ført til at 
jeg som rektor er mer bevisst på 
hvordan jeg legger opp arbeidet med 
skoleutvikling for å utvikle lærernes 
praksis. 

          

Side 10 
Sideskift 
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Innvirkning på elevenes læring 
Elevenes læring er avhengig av mange faktorer, og lærernes arbeid med klasseledelse og 
undervisningsplanlegging er viktig. Rektors mulighet til å påvirke elevenes læring går i de 
fleste tilfeller via lærerne. Det vil derfor være avgjørende hvordan rektor arbeider sammen 
med lærerne for å fremme elevenes læring. 

I hvilken grad har du som skoleleder tro på at din deltakelse i 
lærende nettverk vil kunne ha innvirkning på elevenes læring ved 
din skole? * 
Ta stilling til spørsmålet ved å sette ett kryss på en skala fra 1 til 10 der 1 betyr "I svært liten grad" og 10 betyr "I svært stor grad. 

  1 - I svært liten grad  2  3  4  5  6  7  8  9  10 - I svært 

stor grad 

Ta stilling til påstandene nedenfor ved å sette ett kryss for hver påstand på en skala fra 1 til 
10 der 1 betyr "Svært usant" og 10 betyr "Svært sant". 

Dersom det er noen påstander som du ikke ønsker å ta stilling til, kan du hoppe over dem. 

  
1 - 

Svært 
usant 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 - 

Svært 
sant 

Elevenes læring står sentralt for meg når jeg 
drøfter aktuelle problemstillinger med andre 
skoleledere i det lærende nettverket.           

Når jeg drøfter skoleutvikling med andre 
skoleledere i nettverket, blir jeg samtidig mer 
bevisst på hvilke faktorer som påvirker 
elevenes læring.           

Gjennom min deltakelse i lærende nettverk er 
jeg blitt mer oppmerksom på hvordan 
kollektivt læreplanarbeid og 
undervisningsplanlegging kan innvirke på 
elevenes læring. 

          

Etter drøftinger i nettverket har jeg fått økt 
forståelse for hvordan lærerne og jeg som 
rektor sammen kan analysere og bruke 
resultater fra nasjonale prøver for å følge opp 
elevenes læring. 

          

Min deltakelse i lærende nettverk har gjort 
det tydeligere for meg hvilken rolle god 
klasseledelse kan ha for elevenes trivsel og 
læring.           

Gjennom det lærende nettverket er jeg blitt 
bedre kjent med hvordan vi kan arbeide med 
grunnleggende ferdigheter for å fremme 
elevenes læring i fag.           

Gjennom ulike arbeidsmåter og former for 
møteledelse som jeg har erfart brukt i det 
lærende nettverket, modellerer jeg hvordan 
lærerne kan aktivisere og engasjere elevene 
for å fremme elevenes læring. 
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Etter erfaringer og innspill som jeg har fått 
gjennom deltakelse i nettverket, har jeg lagt 
opp til drøftinger om elevens læring med 
lærerne ved skolen.           

 

Takk skal du ha! 

Takk for at du har tatt deg tid til å besvare denne undersøkelsen. 

Dersom du ønsker å lese masteroppgaven når den er ferdig, kan du sende en e-post til 
følgende adresse: 

geijoha@student.uv.uio.no 

Eventuelle kommentarer 
 

Nettskjema v77.0 
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VEDLEGG 5: DESKRIPTIV STATISTIKK  
 
Descriptive Statistics: All items 

 
N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

KOMSTY_1 68 6,18 2,491 -,321 ,291 -1,023 ,574 

KOMSTY_2 67 8,67 1,375 -1,002 ,293 ,701 ,578 

KOMSTY_3 68 6,62 2,357 -,364 ,291 -,979 ,574 

KOMSTY_4 68 6,94 2,285 -,467 ,291 -,455 ,574 

KOMSTY_5 65 6,85 2,641 -,584 ,297 -,642 ,586 

KOMSTY_6. 68 6,25 2,851 -,284 ,291 -1,241 ,574 

KOMSTY_7 68 6,09 2,890 -,201 ,291 -1,272 ,574 

KOMSTY_8 68 5,82 2,870 -,130 ,291 -1,338 ,574 

KOMSTY_9 66 6,61 3,088 -,500 ,295 -1,078 ,582 

SKOUTV_1 68 8,34 1,842 -1,360 ,291 1,932 ,574 

SKOUTV_2 68 7,00 2,299 -,843 ,291 ,415 ,574 

SKOUTV_3 68 8,32 1,723 -1,712 ,291 4,110 ,574 

SKOUTV_4 68 8,40 1,517 -1,052 ,291 1,371 ,574 

SKOUTV_5 68 8,35 1,673 -1,352 ,291 2,361 ,574 

SKOUTV_6 68 8,15 1,879 -1,610 ,291 3,672 ,574 

SKOUTV_7 68 7,69 2,097 -1,288 ,291 1,692 ,574 

SKOUTV_8 66 6,94 1,944 -,456 ,295 ,479 ,582 

LEDKOM_1 67 7,61 1,866 -,794 ,293 ,400 ,578 

LEDKOM_2 66 7,82 1,864 -1,388 ,295 2,727 ,582 

LEDKOM_3 65 7,80 1,970 -1,546 ,297 3,006 ,586 

LEDKOM_4 66 8,02 1,819 -1,669 ,295 4,169 ,582 

LEDKOM_5 67 8,04 1,736 -1,235 ,293 1,937 ,578 

LEDKOM_6 67 8,09 1,873 -1,161 ,293 1,019 ,578 

LEDKOM_7 68 7,99 1,881 -1,296 ,291 2,184 ,574 

LEDPRA_1 68 7,78 1,843 -1,123 ,291 1,458 ,574 

LEDPRA_2 67 8,09 1,694 -,915 ,293 1,005 ,578 

LEDPRA_3 68 7,93 1,756 -1,128 ,291 1,638 ,574 

LEDPRA_4 66 7,77 1,998 -1,084 ,295 1,197 ,582 

LEDPRA_5 65 7,82 1,704 -1,052 ,297 2,515 ,586 

LEDPRA_6 67 7,84 2,027 -1,311 ,293 1,881 ,578 

LEDPRA_7 66 7,88 2,027 -1,248 ,295 1,774 ,582 

LEDPRA_8 66 7,79 2,057 -1,215 ,295 1,469 ,582 

LÆRPRA_1 68 7,59 1,987 -,805 ,291 ,746 ,574 

LÆRPRA_2 66 7,45 1,986 -1,049 ,295 1,545 ,582 

LÆRPRA_3 67 7,91 1,773 -1,256 ,293 2,826 ,578 

LÆRPRA_4 67 7,82 1,914 -1,420 ,293 2,618 ,578 

LÆRPRA_5 67 7,78 1,960 -1,505 ,293 3,086 ,578 

LÆRPRA_6 66 7,67 1,987 -1,534 ,295 3,289 ,582 
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LÆRPRA_7 67 7,28 2,255 -1,035 ,293 ,699 ,578 

LÆRPRA_8 68 7,88 1,792 -1,358 ,291 2,994 ,574 

ELEVER_1 67 8,48 1,744 -1,746 ,293 4,356 ,578 

ELEVER_2 65 8,08 1,890 -1,189 ,297 1,860 ,586 

ELEVER_3 68 7,93 1,972 -1,362 ,291 2,070 ,574 

ELEVER_4 67 7,52 2,331 -1,120 ,293 ,568 ,578 

ELEVER_5 64 8,22 1,964 -1,472 ,299 2,139 ,590 

ELEVER_6 67 7,69 2,291 -1,059 ,293 ,387 ,578 

ELEVER_7 65 7,63 2,118 -1,195 ,297 1,123 ,586 

ELEVER_8 66 7,77 2,203 -1,232 ,295 1,026 ,582 

Valid N (listwise) 44       
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VEDLEGG 6: T-TESTER 

Tabell X 

Resultater fra t-test: Deltakelse fra universitets- og høgskolesektoren i lærende nettverk  

 UH-sektor deltar UH-sektor deltar 

ikke 

95 % CI t df Cohens 

d 

 M SE M SE     

Kommunal styring 6,50 0,28 7,07 0,35 -1,68, 0,55 -1,01 60 -0,17 

Skoleutvikling 7,87 0,23 8,10 0,31 -1,16, 0,70 -0,49 64 -0,10 

Lederkompetanse 7,85 0,26 8,17 0,33 -1,41, 0,77 -0,59 59 -0,11 

Lederpraksis 7,96 0,23 7,83 0,32 -0,87, 1,13 0,26 59 0,05 

Lærerpraksis 7,59 0,27 7,86 0,26 -1,33, 0,80 -0,49 61 -0,09 

Elevers læring 7,78 0,29 8,35 0,36 -1,73, 0,60 -0,97 57 -0,17 

* - p < 0,05 (tosidig) 

** - p < 0,001 (tosidig) 

 

Tabell X 

Resultater fra t-test: Deltakelse fra regional utviklingsveileder i lærende nettverk  

 Utviklingsveileder 

deltar 

Utviklingsveileder 

deltar ikke 

95 % CI t df Cohens 

d 

 M SE M SE     

Kommunal styring 6,51 0,28 7,17 0,31 -1,84, 0,52 -1,12 60 -0,20 

Skoleutvikling 7,93 0,22 7,88 0,36 -0,94, 1,04 0,11 64 0,02 

Lederkompetanse 8,03 0,24 7,46 0,51 -0,48, 1,62 1,08 59 0,20 

Lederpraksis 7,97 0,23 7,81 0,38 -0,85, 1,16 0,31 59 0,07 

Lærerpraksis 7,67 0,25 7,60 0,48 -1,03, 1,17 0,13 61 0,02 

Elevers læring 7,80 0,26 7,50 0,63 -0,75, 1,74 0,80 57 0,14 

* - p < 0,05 (tosidig) 

** - p < 0,001 (tosidig) 
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VEDLEGG 7: Q-Q-PLOT 
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