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Sammendrag 

Dette er en kvalitativ studie om kvalitet i nettbaserte fagskoleutdanninger. Informantene 

kommer fra fem ulike fagskoler og har ulike formelle roller ved sin skole, men felles for dem 

er at de har et særskilt ansvar for det nettbaserte utdanningstilbudet ved sin skole. Skolene er 

spredt over store deler av landet. Formålet har vært å avdekke hvordan begrepet kvalitet 

forstås, hvilke utfordringer som oppleves knyttet til kvalitet og hva skoleledelsen kan gjøre 

med utfordringene. Problemstillingen lyder som følger: Hva er kvalitet i nettbasert 

fagskoleutdanning, og hva kan skoleledere bidra med i kvalitetsarbeidet? 

Undersøkelsen har vært gjennomført ved hjelp av et fenomenologisk forskningsdesign, og 

dataene samlet inn ved bruk av semistrukturerte forskningsintervju gjennomført via den 

elektroniske møteplattformen OmniJoin. Deretter er dataene analysert ved hjelp av en metode 

som fokuserer mer på innholdet i dataene, enn kobling til teori, en såkalt "Stegvis-deduktiv 

induktiv metode" (Tjora, 2012). 

Sentrale funn i undersøkelsen er at kvalitet forstås og beskrives på ulike måter. Noen kobler 

kvalitet til organisering og struktur, andre til læringsprosessen og andre igjen til 

læringsutbyttet helt til slutt. Faren ved dette er at man kan få en kvalitetsdiskusjon der 

diskusjonsgrunnlaget ikke kan sammenlignes. Videre peker informantene på flere utfordringer 

knyttet til kvalitet. En av dem er at mange aktører har meninger og forventinger knyttet til 

nettbaserte utdanningstilbud, og noen av disse kravene kan komme i konflikt med hverandre. 

Teknologi pekes på en faktor som har innvirkning på kvalitet på mange områder. 

Funn peker på at de ansvarlige for nettutdanning benytter ulike strategier i kvalitetsarbeid. 

Teorien sier at det er en fordel å kunne velge mellom flere strategier, men at valget da må 

være bevisst. Kollektiv kunnskapsutvikling peker seg ut som en god måte å drive 

kvalitetsutvikling på, og flere av informantene benytter seg av dette i form av at kvalitet og 

pedagogikk er samtaletema på møter mellom lærere og ledelse. I tillegg peker informantene 

på en strategi som ikke er omtalt i teorigrunnlaget: å kun velge lærere motivert for 

nettundervisning til å undervise nettbasert. 
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Forord 

Denne masteroppgaven markerer slutten på fire år som deltidsstudent. Det har vært en 

spennende prosess med mye læring, nye innfallsvinkler til utdanningsledelse og nye 

bekjentskaper jeg vil være evig takknemlig over å ha møtt. Samtidig skal jeg ikke legge skjul 

på at det har vært fire krevende år, der balansen mellom full jobb, studenttilværelsen og 

familieplikter har vært en enorm utfordring. Det er derfor med en viss lettelse jeg nå leverer 

fra meg oppgaven, og tenker at det får briste eller bære. 

I den krevende prosessen, er det noen bidragsytere som fortjener en stor takk. Først vil jeg 

takke veilederen min, Kristin Helstad, for kritiske innfallsvinkler og for å stramme meg opp 

når jeg har trengt det. Jeg har også hatt en fantastisk arbeidsgiver i Buskerud Fylkeskommune, 

som har gitt meg tid og støtte slik at det ble mulig å ferdigstille oppgaven nå. Spesielt vil jeg 

takke ledergruppen ved Fagskolen Tinius Olsen: Eirik, Rita, Per Anton, Roar, Tommy, Jonny 

og Ole Fredrik: dere er supre, det hadde ikke blitt noen oppgave uten dere. Mine kjære 

medstudenter, Randi og Emmanuelle, har stilt opp når jeg har trengt noen å kaste faglig ball 

med, og det har vært godt å kunne ty til noen som sitter i samme båt som meg selv. Barna 

mine har også vært svært tålmodige med en mamma som har vært mye opptatt på kveldstid, 

og jeg er heldig som har en eksmann som trår til som superpappa når tiden min ikke har 

strukket til. Øvrige venner og familie fortjener også en takk for å ha hatt troen på meg 

gjennom prosessen, det betyr mye. Den siste takken retter seg mot skolene som har stilt opp i 

undersøkelsen, og spesielt informantene mine. Tusen takk for bidraget! 

Jeg har som sagt, lært utrolig mye i prosessen med denne oppgaven. En av de viktigste 

erfaringene jeg har gjort meg, er at ting sjelden blir som man tror. Læring er en kronglete vei, 

og jeg har brukt utrolig mye lenger tid på deler av besvarelsen enn jeg trodde, noe som har 

gjort meg usikker på om jeg skulle komme i mål. Det var jeg faktisk ikke sikker på om jeg 

skulle klare, før besvarelsen ble sendt til trykkeriet, veldig mye nærmere innleveringsfrist enn 

jeg var komfortabel med. 

Med innlevert oppgave, gjenstår det å si en ting: Jeg håper aldri jeg må transkribere noe igjen! 

 

Stine Hvila Lind  
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1 Introduksjon 

1.1 Tema og aktualitet 

Kvalitet i høyere utdanning har vært på den norske agendaen i flere tiår, spesielt fra slutten av 

80-tallet. Allerede i 1988 la Hernesutvalget frem en NOU som pekte på behov for økt kvalitet 

i høyere utdanning (NOU 1988: 28), eksempelvis innenfor undervisning, studieopplegg og 

personalpolitikk. Videre fikk Studiekvalitetsutvalget i 1990 mandat til å "drøfte og foreslå 

tiltak for å forbedre studieopplegg, undervisning og læring ved universitetet og høgskoler slik 

at tiltakene bidrar til et kvalitativt bedre utdanningsresultat og til bedre 

studentgjennomstrømning" (Innstilling fra Studiekvalitetsutvalget, 1990, s. 14). I nyere tid har 

vi for eksempel fått Kvalitetsreformen i høgskole- og universitetssektoren 

(Kunnskapsdepartementet, 2001) og i 2017 kom Stortingsmeldingen Kultur for læring i 

høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

I denne oppgaven vil jeg fokusere på kvalitet i nettbaserte fagskoleutdanninger. I Norge er det 

NOKUT1 som har tilsyn med kvaliteten i fagskolene og i 2016 og 2017 gjennomførte de 

tilsyn med nettbaserte tekniske utdanninger (NOKUT, 2017). NOKUTs begrunnelse for 

tilsynet var at "studieplaner som ble mottatt ved tilsynet med de tekniske 

fagskoleutdanningene, viste stor grad av variasjon i hvordan de ulike nettbaserte utdanningene 

organiseres og gjennomføres" (ibid.). I tilsynet ble pedagogisk og digital kompetanse på 

skolene, infrastruktur, kvalitetssikring av utdanningen, organisering, informasjon, 

studentoppfølging, undervisning, læringsaktiviteter og vurdering vurdert av sakkyndig 

komité. Tilsynet pekte etter undersøkelsen spesielt på behov for kompetanseheving innenfor 

nettpedagogikk og revidering av studieplaner som sentralt for å generelt heve kvaliteten på 

utdanningene (ibid.) Tilsynets fokusområder og konklusjoner sier noe om hva NOKUT ser på 

som kvalitet i nettbaserte fagskoleutdanninger og hva som må fokuseres på, men hva mener 

de som skal jobbe med kvalitet ute i skolene? Det er det denne undersøkelsen skal forsøke å 

finne ut noe om. 

 

                                                 
1 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga 
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Kvalitet - et globalt satsningsområde 

Kvalitet i utdanning er ikke kun et nasjonalt fokusområde, men et globalt satsningsområde. På 

slutten av 80-tallet kom en OECD-rapport som konkluderte med at det norske skolesystemet i 

liten grad hadde styringsdata, evalueringsfunksjoner og dokumentasjon på at målene for 

opplæring faktisk ble nådd. (Roald, 2012, s. 39). Hvordan kunne vi vite at utdanningen som 

ble gitt på skolene var god nok? Dette medførte en endring i den nasjonale diskursen om 

kvalitet i skolen (ibid. s. 39), og har gjort det til et nasjonalt fokusområde.  Enkelte ideer har i 

større grad enn andre satt sitt preg på diskursen på mange områder og vært spesielt egnet til å 

utløse reformer, også globalt. Kvalitet er en slik ide (Røvik & Pettersen, 2014, s. 54) som ser 

ut til å ha stor innvirkning på norsk utdanning, både i form av politikk, og fokus ute på 

skolene.  

 

For fagskole som skoleslag skjedde det en sentral endring i etterkant av Bologna-prosessen, et 

samarbeid om høyere utdanning mellom 47 land (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 7), og 

utarbeidelsen av European Qualifications Framework (EQF), et rammeverk som angir 

kvalifikasjoner på ulike utdanningstrinn og dermed skal gjøre det enklere å sammenligne 

utdanninger på tvers av landegrensene. Norges Nasjonale Kvalifikasjonsrammeverk (NKR) 

ble fastsatt i 2011 (Kunnskapsdepartementet 2011), der ble Fagskole plassert på nivå 5.1 og 

5.2, det vil si som tertiærutdanning2, på nivået over videregående skole. Innpassingen i 

kvalifikasjonsrammeverket satte i gang en prosess med revidering av studieplaner og 

omskriving av alle fagplaner til læringsutbyttebeskrivelser, et arbeid som, dersom vi ser på 

tilsynskonklusjonen til NOKUT (2017) ikke bør regnes som ferdigstilt. 

Fagskole som høyere utdanning 

I likhet med universiteter og høgskoler er fagskoler et skoleslag plassert over videregående 

skole i det norske utdanningssystemet. Men der universitet- og høgskoleutdanning som oftest 

bygger på studiespesialisering fra videregående og skal ha forskningsbasert undervisning, 

bygger i mange tilfeller studietilbudene til fagskolen på yrkesfaglige utdanninger, 

eksempelvis innenfor tekniske fag og helse, de har derfor studenter med en mer praktisk 

bakgrunn enn det som er tilfellet for andre tertiærutdanninger. 

                                                 
2 Tertiærutdanning er utdanninger over videregående skole: fagskole, høyskole og universitet 
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I fagskolesektoren har det også fra begynnelsen av 2000-tallet vært økt fokus på kvalitet, både 

med innføring av lovverk (Fagskoleloven) og tilsyn fra NOKUT. I 2016 fikk fagskolene sin 

egen Stortingsmelding: Fagfolk for fremtiden (Kunnskapsdepartementet, 2016). I denne pekes 

det på behov for å vite mer om hva som påvirker kvalitet i fagskoleutdanningene, men 

kunnskapsgrunnlaget fremstår som lite, å gjøre undersøkelser knyttet mot kvalitet i dette 

skoleslaget fremstår dermed som i tråd med tidens politiske signaler. I 2018 ble også 

lovverket for fagskolen endret og fikk nytt navn: Lov om høyere yrkesfaglig utdanning 

(Fagskoleloven) 2018). Med den tydelige nye statusen som høyere utdanning, løftes 

fagskolene i større grad enn før opp på nivå med høyskolene og universitetene. 

 

1.2 Kunnskapsunderlag og forskningsrom 

Forskning på fagskolene 

Stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden fastslår at regjeringen vil: "prioritere å utvikle 

kunnskapsgrunnlaget om fagskolene fordi det i dag er for lite kunnskap om de enkeltfaktorene 

som påvirker kvaliteten i utdanningene". (Kunnskapsdepartementet, 2016). Likevel har det i 

liten grad vært gjort forskningsarbeid på skoleslaget. Det finnes eksempelvis rapporter fra 

NIFU om kostnader, tilsynsrapporter fra NOKUT og lignende, men ut over det er det lite 

forskning. Jeg har funnet tre masteroppgaver om skoleslaget: den ene tar for seg arbeid med 

kvalitetssystemer (Mallasvik, 2011), den andre hvordan fagskoleutdannedes kompetanse 

vurderes av bedrifter (de Leon, 2016), og den tredje fagskolenes utarbeiding av 

læringsutbyttebeskrivelser (Ulvedalen, 2017). Ingen av dem retter imidlertid fokus mot 

området jeg hadde lyst til å undersøke nærmere: de nettbaserte fagskoleutdanningene, en 

undersøkelse om dette temaet gir derfor muligheter for ny kunnskap. 

Forskning på kvalitet i utdanning 

Kvalitet i utdanning i andre skoleslag enn fagskolen derimot, er et tema det er gjort mange 

undersøkelser på. Siden fagskolene i 2018 fikk status som høyere yrkesfaglig utdanning 

(Fagskoleloven, 2018) har jeg sett nærmere på tidligere arbeider fra høyere akademisk 

utdanning. I 2012 kom blant annet boken Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under 

press? Spenninger i høgere utdanning ut. Boken tar for seg ulike aspekter rundt nettopp 
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kvalitet, utdanning og undervisning i høyere utdanning. Torlaug Løkensgard Hoel skriver i 

innledningskapitlet at universitetenes rolle har endret seg, fra forskningsbasert til 

masseuniversitet (Hoel, 2012, s. 10), og at det er dilemmaer og indre press relatert til flere 

deler av systemet, for eksempel både innenfor didaktikk, forholdet mellom utdanning, 

undervisning og forskning, innfor institusjonen, på nasjonalt og internasjonalt nivå (ibid. s. 

11). 

Sverre Moe skriver om et økt fokus på styring og ledelse i høyere utdanning med mer aktiv 

politisk styring og fastere kobling mellom politikk, vitenskap og utdanning. Samtidig har 

økonomien blitt normerende for virksomheten. Moe peker på at dette er utfordrende med 

tanke på kompleksiteten i en utdanningsinstitusjon, og advarer mot at "vitenskap og 

utdanning, dvs. kunnskap, blir transformert til politikk, byråkrati eller butikk" (Moe, 2012, s. 

38). Dette kan dermed tolkes som en bekymring for at økonomiske hensyn skal påvirke 

utdanningene, og dermed også kanskje kvaliteten. 

Gard og Wadel har (2012) ser på hvordan endringer i kvalifikasjonsrammeverket skapte 

diskusjoner om undervisning, men konkluderer med at for å få til varige endringer og 

systematiske diskusjoner må ledelsen på banen. Dette antyder at ledelsen er sentral dersom 

endring er en forutsetning for økt kvalitet.  

I høyere utdanning er studentevaluering en måte å vurdere kvalitet på, NOKUT gjennomfører 

for eksempel hvert år Studiebarometeret, en undersøkelse der studenter inviteres til å vurdere 

hvor fornøyde de er med studiet sitt. Jørn Varhaug (2012) har problematisert bruk av 

studentevaluering i kvalitetsarbeid. Han peker på at studentevalueringer påvirkes av flere 

faktorer enn den reelle studiekvaliteten (ibid., s. 273). Samtidig er han opptatt av at denne 

typen evalueringer kan gi verdifull informasjon som kan brukes til faglig utviklingsarbeid for 

både faglærere og ledere (ibid.). 

For å oppsummere viser litteraturundersøkelsen min om kvalitet i høyere utdanning at det er 

gjort mye forskning på temaet på høyskole- og universitetsnivå, og at undersøkelsene har hatt 

ulike innfallsvinkler til kvalitet, men at det finnes lite rettet mot fagskolen. 

Fremveksten av nettbaserte studietilbud 

Under paraplyen "nettbaserte studier" finnes det utdanningstilbud der alt foregår på nett, eller 

kombinasjoner av undervisning på nett og fysiske samlinger. De siste årene har det blitt 
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opprettet mange studietilbud innenfor disse kategoriene, både innenfor høyskole- og 

universitetssektoren, men også innenfor fagskoleutdanning. For fagskolens del er det snakk 

om en dobling i antall nettbaserte utdanninger med samlinger fra 2013 til 2018, de fleste av 

disse er deltidsstudier (NSD, 2018). At utdanningen ofte foregår på deltid, gjør at mange av 

de som studerer på nett kombinerer studier med arbeid og andre aktiviteter (Rønning, 2013). 

Dette gjør at denne typer studier kanskje appellerer til en annen type student enn tradisjonelle 

campusbaserte heltidsstudier. At studiene i hovedsak gjennomføres via internett gir tilgang på 

utdanning også til de som bor langt unna en skole og dermed ellers ikke hadde fått tatt mer 

utdanning uten å flytte på seg. 

Antall studenter på denne typen utdanninger har en markant økning. Fra 2011-2018 har 

studenttallet økt fra 3675 studenter i 2011 til 5560 studenter i 2018 (NSD, 2018). Veksten har 

medført et økt fokus på nettopp denne typen utdanninger, spesielt når det kommer til kvalitet. 

Dette gjenspeiles eksempelvis i at NOKUT har foretatt tilsyn spesifikt på denne typen 

utdanninger. Samtidig påviser NOKUTs tilsynsrapport (2017) at det er store variasjoner i 

hvordan de ulike utdanningstilbudene er bygget opp, noe som kanskje kan åpne for 

variasjoner i kvaliteten til de ulike tilbudene.  

Utdanningskvalitet og utdanningsledelse på nett 

Norgesuniversitetet (nå Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning) har i mange år vært en sentral aktør når det kommer til digitalisering i utdanning, 

deriblant nettbaserte studietilbud. I 2013 ga de ut skriftsamlingen Ulike forståelser av kvalitet 

i norsk fleksibel høyere utdanning – teknologi og læring på og utenfor campus. I disse 

tekstene er det ulike innfallsvinkler til kvalitet i eksempelvis nettbasert undervisning. 

Ole Jacob Skodvin, avdelingsdirektør i NOKUT, skriver blant annet at "Utdanningskvalitet = 

kvalitet og relevans på studentenes læringsutbytte" (Skodvin, 2013, s. 25). Videre redegjør 

han for det han opplever som de hyppigste utfordringene i fleksible nettbaserte utdanninger: 

• Mangelfull ledelse, programdesign og plan for studiet 

• Manglende veiledning og oppfølging av studenter 

• Utfordringer med faglærers kompetanse 
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• Utfordringer med fag som krever praksis (Skodvin, 2013, s. 25) 

Dette samsvarer i ganske stor grad med Berit Kjeldstad, prorektor ved NTNU, sine 

betraktninger på utdanningskvalitet og -ledelse. Hun skriver blant annet at "Kravene vi skal 

sette til utdanning, skal ikke variere med undervisningsform og logistiske opplegg." 

(Kjeldstad, 2013, s. 114). Videre peker hun på virkemidler hun mener ledere har for å sikre 

kvalitet i studiene. Disse virkemidlene handler om at institusjonene må ha tydelige strategier 

for bruk av IKT, teamarbeid og tverrfaglighet bør benyttes som arbeidsmetodikk, studentene 

brukes som "endringsagenter" siden disse best kjenner hvor skoen trykker, samt 

kompetanseutvikling, spesielt innenfor det hun kaller "e-pedagogikk". I tillegg anbefaler hun 

en helhetlig tilnærming til alle disse virkemidlene da helheten er viktigere enn enkeltpunkter 

for å få til en kvalitetsheving (Kjeldstad, 2013, s. 121). 

Egen motivasjon for å undersøke temaet "Kvalitet i nettbaserte 

fagskoleutdanninger" 

Jeg har selv jobbet i fagskolen siden 2011 og opplevd hvordan kvalitetskravene har blitt mer 

og mer fremtredende, først som lærer, deretter som teamleder for spesifikke undervisningsfag, 

før jeg fra 1. januar 2018 fikk ansvar for min skoles nettbaserte utdanningstilbud. I denne 

lederrollen er det umulig å sitte, uten å ha fokus på kvalitet, og da meldte spørsmålet seg: Hva 

er egentlig kvalitet i nettbasert fagskoleutdanning? Videre var jeg nysgjerrig på hvordan andre 

i min rolle håndterte de krav og forventninger de ble møtt med opp mot kvalitet. Etter å ha 

kartlagt at det var et reelt forskningsrom innenfor dette temaet, spesielt på grunn av lite 

undersøkelser rettet mot fagskole, konkluderte jeg med at dette var et tema der det var mulig å 

finne ut noe nytt. Jeg valgte derfor å arbeide videre med temaet Kvalitet i nettbasert 

fagskoleutdanning. 

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål 

En ting er hva NOKUT eller andre instanser mener at kjennetegner kvalitet i utdanning. Det 

jeg har vært spesielt interessert i er hva de som sitter ute på forskjellige skoler betrakter som 

kvalitet, hvilke utfordringer de ser i ledelsesarbeidet og hvordan de jobber helt konkret for å 

få god kvalitet på utdanningstilbudene sine. 
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1.3.1 Problemstilling 

Jeg har ut ifra temaet og prosessen underveis, utledet følgende problemstilling: Hva er kvalitet 

i nettbasert fagskoleutdanning, og hva kan skoleledere bidra med i kvalitetsarbeidet? 

Oppgaven vil bli vinklet ut fra informantenes perspektiv, da undersøkelsen legger opp til å 

belyse deres meninger om kvalitet.  

1.3.2 Forskningsspørsmål 

For å besvare og avgrense problemstillingen har jeg formulert følgende forskningsspørsmål: 

• Hvordan beskriver og forklarer ansvarlige for nettbasert fagskoleutdanning kvalitet? 

• Hvilke utfordringer knyttet til kvalitet opplever de? 

• Hvordan kan skoleledere arbeide med kvalitetsutfordringene? 

 

1.4 Oppgavens struktur 

Videre i oppgaven vil jeg presentere teoretiske perspektiver på temaene kvalitet og ledelse. 

Deretter vil jeg gjøre rede for anvendt metode og hvordan data har blitt samlet inn. Funn i 

datagrunnlaget blir presentert og drøftet opp mot de teoretiske perspektivene. I avslutningen 

trekker jeg frem det jeg anser som de mest betydningsfulle konklusjonene som kan ha 

betydning for hvordan kvalitet i nettbasert fagskoleutdanning forklares, og lede til 

implikasjoner for det videre kvalitetsarbeidet. 
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2 Teoretiske perspektiver 

Det teoretiske rammeverket er bygget opp rundt to hovedtema: kvalitet og ledelse.  

I delen om kvalitet presenteres ulike måter å betrakte kvalitet på, hvordan kvalitet er forsøkt 

kategorisert og begrepsgjort, samt kjente utfordringer knyttet til kvalitetsbegrepet. Dette for å 

gi et analytisk rammeverk opp mot hvordan informantene beskriver kvalitet i nettbasert 

undervisning. 

Det andre teoretiske hovedtemaet, ledelse, er også avgrenset med tanke på teoretiske 

perspektiv. Første perspektiv handler om utfordringer og forventninger en leder må håndtere, 

der dilemmaer er tenkt som en måte å kategorisere lederutfordringer på. I tillegg er det valgt 

ut to underkategorier koblet til ledelse. Det ene handler om håndtering av tilbakemeldinger fra 

studenter. Dette valget er forankret i NOKUTs tilsynsforskrift som krever at 

studentevaluering skal være en del av fagskolenes kvalitetssystem. I tillegg ble fagskolene i 

2018 for første gang en del av Studiebarometeret3, en undersøkelse som brukes til å 

undersøke hvor fornøyde studenter er med studietilbudet sitt. Til slutt belyses perspektivet 

kvalitetsarbeid og ledelse for å kunne gi en pekepinn på hvordan ledelsen kan bidra for å sikre 

kvalitet. 

2.1 Kvalitet 

Kvalitetsbegrepet preges av ulike tilnærminger og forståelser. I den ene enden av diskursen 

har du dem som hevder at det alltid finnes objektive indikatorer for høy og lav kvalitet, mens i 

den andre enden er de som hevder at kvalitet alltid er subjektivt og kontekstavhengig (Roald, 

2012, s.  52). Det vil også finnes meninger som befinner seg mellom ytterpunktene, og 

hvordan kvalitet betraktes kan få betydning for kvalitetsarbeidet, hvilke verktøy som brukes 

og hvordan kvalitet snakkes om. I tillegg har du dem som ser på fokuseringen på kvalitet som 

et "forbigående motefenomen" (Stensaker, 1998, s. 17). Stensaker påpeker også at den 

hyppige bruken av kvalitetsbegrepet gjør at det står i fare for å miste sitt innhold, og årsakene 

til dette er "upresise og overambisiøse målsettinger om at man skal "bli best" eller "flinkest", 

men uten at intensjonene har blitt fulgt, verken av innsats eller handling" (ibid.). Når begrepet 

                                                 
3 Undersøkelse gjennomført av NOKUT som tar sikte på å undersøke hvor fornøyde studenter er med 

studietilbudet sitt. 
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i tillegg knyttes til andre bransjer enn utdanning, eksempelvis næring eller industri, blir ikke 

bruken hensiktsmessig (ibid.) 

Stensaker peker også på andre farer ved kvalitetsarbeid, en av dem er at iveren etter å 

dokumentere kvalitetssikre og instruere gjør at arbeidet blir regelstyrt og rutinepreget, og 

dermed et redskap for kontroll og detaljstyring, fremfor å inspirere til kreativitet og 

løsningsorientering (1998, s. 18). Et annet faremoment er det samme som Varhaug trekker 

frem, nemlig dette med å betrakte studentene som kunder som må gjøres til lags. Stensaker 

hevder at studentene både bør oppleve å møte motstand og at det er viktig å beholde fokuset 

på ansvaret de selv har for egen læring (ibid.). At kvalitetsarbeid gjøres enklere enn det i 

realiteten er, er også et moment. I det ligger oppfatningen av at dersom vi regelmessig 

innhenter studentevalueringer, går kvalitetsarbeidet av seg selv. Stensaker argumenterer for at 

dette kan skyldes at ansvaret for kvalitetsforbedringen plasseres hos den enkelte lærer, 

fremfor at lærestedet tar et overordnet ansvar. Mangel på en mer helhetlig tilnærming, der 

man bare ser på "sluttproduktet", og ikke prosessene som leder dit, gjør at man ikke får hele 

bildet i kvalitetsarbeidet og dermed overser faktorer av betydning. Samtidig trekker han også 

frem studier som peker på at dersom man unngår de skisserte "fallgruvene" (Stensaker, 198, s. 

19), kan også kvalitetsarbeid være inspirerende for studenter og ansatte. 

2.1.1 Kategorisering og begreper knyttet til kvalitet 

Selv om en del teori peker på at kvalitet er et mangetydig ord, er det gjort flere forsøk på 

begrepsgjøring knyttet til kvalitet. Gjennom flere utdanningspolitiske dokumenter er det 

presentert begreper som skal hjelpe til med å kategorisere ulike former for kvalitet. Begrepene 

har i ettertid blitt brukt og problematisert av skoleforskere. Mjøs-utvalget i 2000 brukte for 

eksempel begrepene relevanskvalitet, styringskvalitet, rammekvalitet, inntakskvalitet, 

programkvalitet, undervisningskvalitet og resultatkvalitet (Roald, 2012, s. 58.-59). Dette er 

fremdeles vanlige ord å knytte til beskrivelser av kvalitet i høyere utdanning (Fossland, 

Ramberg & Gjerdrum, 2013) og dermed fortsatt aktuelle å se nærmere på. Mjøs-utvalgets 

arbeid la også grunnlaget for opprettelsen av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i 

utdanninga) (Roald, 2012, s. 58.-59), som i dag har ansvar for godkjenning av nye 

studietilbud, samt tilsyn med fagskolene. 
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To år etter at Mjøs-utvalget ferdigstilte sitt arbeid kom NOU-en Førsteklasses fra første 

klasse (NOU 2002:10) og presenterte tre ulike former for kvalitet: resultatkvalitet, 

strukturkvalitet og prosesskvalitet. Kvalitetsområdene ble beskrevet slik: 

• Resultatkvalitet er det utbyttet eleven har av skolegangen, i dette tilfellet handlet det 

om å utdanne "hele eleven", og det var ønskelig å måle både kunnskap, ferdigheter og 

holdninger (Fevolden & Lillejord, 2005, s. 36). 

• Prosesskvalitet omhandler faktorer knyttet til læringsmiljø, for eksempel læremidler, 

arbeidsmetoder, planlegging og tilrettelegging av undervisning og kvalitetssikringen 

av denne. Personalets forhold til eget arbeid, elever og foresatte, samt elevenes forhold 

til hverandre inngikk også i denne formen for kvalitet (ibid.) 

• Strukturkvalitet handler om rammebetingelser. Kvalitetsutvalget delte videre denne 

kvalitetstypen i to: Den første: Gjeldende krav til opplæringen, eksempelvis lovverk, 

læreplaner, avtaleverk. Den andre: Innsatsfaktorer som bruk av økonomiske ressurser, 

tidsressurs, lokaler og utstyr (ibid., s. 37). 

Førsteklasses fra første klasse (NOU 2002:10) tar i utgangspunktet for seg grunnopplæringen, 

men begrepene resultat-, prosess- og strukturkvalitet er også benyttet i litteratur og 

dokumenter om kvalitet i høyere utdanning, arbeid knyttet til disse begrepene kan dermed 

være relevant, også for fagskolen. Fevolden og Lillejord er blant skoleforskerne som har sett 

nærmere på begrepene fra Kvalitetsutvalget (2005).  

Kvalitetsutvalget rangerte de ulike formene for kvalitet hierarkisk, der resultat var overordnet 

de to andre formene, samtidig som prosess- og strukturkvalitet var forutsetninger for 

resultatkvaliteten. I følge Fevolden og Lillejord uttrykker rangeringen dermed at eksempelvis 

gode læringsprosesser ikke har noen verdi i seg selv, siden resultatene er overordnet alle 

andre kvalitetsmål (Fevolden & Lillejord, 2005, s. 149).  

Organisering av aktiviteter kommer inn under kvalitetskategorien struktur. At elever deles inn 

i klasser brukes som et eksempel på hva organisering, og dermed strukturer kan være 

(Fevolden & Lillejord, 2005, s. 149). Strukturer er menneskeskapt, og dermed først og fremst 

kulturelle. Til tross for stadige reformer i skoleverket, hevder imidlertid Larry Cuban at det er 

mer som er stabilt, enn som endrer seg (ibid. s. 151). Fevolden og Lillejord hevder videre at 

en slik stabilitet gir lærere og skoleledere lite handlingsrom for reelle endringer, og når 
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samfunnet krever endringer kan det derfor være lite hensiktsmessig å peke på enkeltindivider 

når det kanskje er rammene rundt som hindrer større endringer. Videre antyder de at 

forholdene kanskje kan endres dersom skoleledere utvikler kunnskap om strukturenes 

muligheter og begrensninger (ibid.) og at spørsmålet som må drøftes er om skolen har en 

funksjonell struktur. For å finne ut dette, betyr det i praksis at de ulike nivåene i skoleverket 

må samhandle, det innebærer for eksempel skoleeier, skoleledelse og pedagoger: Det er ikke 

"bare viktig om stat og kommune snakker sammen, men om de snakker samme språk" 

(Fevolden & Lillejord, 2005, s. 151-152). Fevolden og Lillejord slår også fast at "Spørsmål 

om strukturkvalitet er med andre ord svært viktig for et godt læringsutbytte i skolen" (ibid. s. 

152). 

Av de tre kvalitetsformene Kvalitetsutvalget lanserte, skriver Fevolden og Lillejord at 

prosesskvalitet er den kvaliteten det er vanskeligst å måle (Fevolden & Lillejord, 2005, s. 

152).  Denne kvalitetsformen handler om hvordan aktørene i skolen, som skoleledere og 

lærere, bidrar til å sikre kvalitet på undervisning og læringsmiljø. Rektors formelle rolle som 

pedagogisk leder handler om prosesskvalitet, men i praksis har rektor fått mer ansvar for det 

administrative og lærerteamene ansvar for undervisningen (ibid. s. 153). En slik fordeling av 

ansvar er et eksempel på skolens stabile strukturer som Larry Cuban pekte på, og som dermed 

kan gjøre praksis vanskelig å endre (ibid.). Andre undersøkelser av Birkemo (1999) og 

Sheridan (2001) finner at nettopp prosessforhold som motivasjon, læringsmåter og 

undervisningsmetoder er avgjørende for kvaliteten i skolen, og dette antyder dermed at 

prosesskvalitet er svært viktig i kvalitetsarbeid (Roald, 2012, s. 60). 

2.1.2 Utfordringer knyttet til begrepsgjøring 

Bachmann og Sivesind hevder at det å ta i bruk kvalitetsbegrepet i seg selv er med på å endre 

skolen ved at det endrer fokus og hvordan skolen observeres og diskuteres, og videre hva som 

blir viktige mål i skolen (Roald, 2012, s. 58). I tillegg advarer de mot å sette direkte kausale 

sammenhenger mellom de ulike kvalitetsbeskrivelsen, da skolen er et for komplekst system 

for det. 

Stensaker skrev på 1990-tallet at det hersket stor uenighet om hva kvalitetsbegrepet egentlig 

innebærer (Stensaker, 1998, s. 19). Han viser videre til at Harvey og Green innenfor høyere 

utdanning har identifisert minst fem måter å definere kvalitetsbegrepet på: Den første 

betrakter kvalitet som det unike og fremragende og kvaliteten vurderes av såkalte "kjennere", 
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for eksempel i form av priser og publiseringer (ibid. s. 19-20). Den andre måten handler om at 

kvalitet knyttes til bestemte standarder, og standardene i dette tilfellet dreier seg om 

minimumskrav, dette kan eksempelvis dreie seg om inntakskrav til studier. Den tredje 

definisjonen er å koble kvalitet til relevans, her viser Stensaker til at studieprogram som 

utdanner studenter som får jobb i etterkant er relevante, og dermed innehar høy kvalitet, det 

motsatte vil da gjelde for studier som ikke leder til jobb i etterkant. En fjerde måte å betrakte 

kvalitet på handler om økonomi. Da knyttes kvalitet til effektivitet, og en institusjon som 

klarer å utdanne flere kandidater, uten å få flere ressurser, vil vurderes positivt innenfor et 

slikt syn på kvalitet. Stensaker trekker også frem endring og utvikling som en måte å vurdere 

kvalitet på. Innenfor et slikt syn, vil "endringsvilje" og "utviklingsorientering" avgjøre i 

hvilken grad institusjonen holder høy kvalitet eller ikke (ibid., s. 20). 

Roald peker også på at kvalitetsdiskusjoner kan bære preg av å dreie som om ulike aspekter 

av kvalitet, han kaller det inkommensurable diskusjoner (2012, s. 199). Det vil si at to eller 

flere forhold som diskuteres egentlig ikke har et felles sammenligningsgrunnlag (Sagdahl, 

2018). For å komme med et enkelt eksempel blir det som om en samtale handler om frukt, der 

den ene snakker om epler, og den andre om bananer, to helt forskjellige frukter som strengt 

tatt ikke har annet til felles enn at begge vil kategoriseres som frukt. Årsakene til at 

kvalitetsdiskusjonen kan blir slik er for eksempel: 

• Uavklart hvordan ulike aktører forstår kvalitet 

• Usystematisk tilnærming til de ulike dimensjonene i kvalitetsbegrepet 

• En generell og uforpliktende pedagogisk diskurs (Roald, 2012, s. 199) 

Dette fører igjen til at kvalitetsvurdering skjer ut ifra forskjellige ståsteder, og det kan bli 

vanskelig å jobbe målrettet mot felles mål (ibid.). Roald bruker videre begrepene resultat-, 

prosess- og strukturkvalitet for å vise hvordan kvalitetsdiskursen både kan handle om ulike 

former for kvalitet, eller om samme type kvalitet, men på ulike nivå. Eksempelvis kan 

resultatkvalitet diskuteres på lokalt nivå med enkeltskolers resultat på nasjonale prøver, men 

dersom nasjonale resultater på internasjonale tester trekkes inn i samme diskusjon blir det da 

en diskusjon om resultatkvalitet på ulike nivå, og dermed to forhold som egentlig ikke kan 

sammenlignes (ibid. s. 200). Denne problematikken ved kvalitetsdiskusjoner kan illustreres 

slik: 
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Figur 1: Inkommensurable posisjonar i kvalitetsdiskusjoner (Roald, 2012, s. 200) 

 

Som figuren viser kan diskusjonen miste sammenligningsgrunnlaget ved at det diskuteres 

ulike former for kvalitet, men også ved at det diskuteres samme form for kvalitet, men på 

ulikt nivå. Roald argumenterer for at når "situasjonsbeskrivingar, årsaker og forslag til nye 

tiltak i tillegg blir diskutert om kvarandre, er moglegheitene for kollektiv kunnskaps utvikling 

i liten grad til stades" (Roald, 2012, s. 201). 

2.2 Ledelse 

Ledelse av utdanning har vært et viktig tema siden slutten av 80-tallet (Moe, 2012, s. 28), 

samtidig peker han på at det er et komplekst begrep som er kontekstavhengig (ibid., s. 34). I 

denne undersøkelsen er et av målene å avdekke hvilke utfordringer informantene opplever 

knyttet til kvalitet i nettbaserte fagskoleutdanninger, samt hvordan ledelsen kan arbeide med 

disse utfordringene. Med bakgrunn i disse målene er det derfor valgt teori som belyser vanlige 

spenningsfelt for skoleledere. En av aktørene i modellen som brukes for å vise disse 

spenningene er elevene, i fagskolen er det ikke elever, men det er fastsatt i lovverket at 



 

14 

 

studentene skal være en del av kvalitetsarbeidet, derfor er det valgt teori som fokuserer 

spesielt på dette temaet. Til slutt belyses temaet kvalitetsarbeid og ledelse. 

2.2.1 Ledelse, press og forventninger 

Jorunn Møller har forsket mye på skoleledelse, og selv om hennes arbeid i stor grad dreier seg 

om rektorer, vil kanskje hennes perspektiver likevel være relevant for andre med ansvar i 

skoler. Motstridende forventninger er noe som kan prege hverdagen for skoleledere (Møller, 

2004, s. 187). Møller bruker det hun kaller et dilemmaperspektiv for å forstå utfordringen 

skolelederne må håndtere og de kryssende forventningene de må forholde seg til (ibid.). 

Møller viser til flere undersøkelser som peker på at forventningene til skolelederne vil variere 

ut ifra hvem du spør, foreldre har eksempelvis andre forventninger enn lærerne. Blant annet 

viser hun til en studie av Persson m.fl. fra 2003 som fant at ulike grupper hadde forskjellige 

beskrivelser av hva som kjennetegner en god skoleleder, for mens skolesjefene var opptatt av 

budsjettdisiplin og lojalitet, var elevene opptatt av at lederen måtte være synlig og bidra til et 

godt skolemiljø (ibid., s. 189). 

Persson m. fl. slår fast at det å jobbe som skoleleder er å stå i et spenningsfelt mellom ulike 

forventninger. Spesielt er det tre motstridende områder en rektor må forholde seg til (Møller, 

2004, s. 190), disse områdene er satt opp i en modell: 
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Figur 2: Skolelederskap i tre spenningsfelt, modell etter Persson m. fl. (Møller, 2004, s. 190) 

I modellen som illustrerer en rektors krysspress, ser vi at arbeidsgiver og medarbeider settes 

opp mot hverandre. Dette handler om at mens arbeidsgiver ønsker å plassere rektor som en 

tydelig leder, ønsker medarbeiderne å beholde han nede "på gulvet". Rektorer kan også 

oppleve å komme i klemme mellom forventninger om mål som skal realiseres på den ene 

siden, og tilgjengelige ressurser på den andre. Vider kan arbeidsgiver vurdere kvalitet etter 

økonomi og effektivitet, mens lærere kanskje ser på kvalitet med andre øyne. (Møller, 2004, 

s. 190). "Spenningsfeltet mellom elever og voksne kom i den svenske studien til uttrykk på 

flere måter (Møller, 2004, s. 191). I korte trekk vil det si at dette er kontekstavhengig og at 

elevkultur og foreldre er eksempler på parametere som spiller inn. Videre forventes det at 

skoleledere skal lede en stabil, offentlig virksomhet, samtidig som skolen skal være 

utviklingsorientert og dynamisk (ibid., s 188), dette er igjen eksempler på motstridendene 

forventninger. 

Larry Cuban mener at det i skolelederjobben ligger motsetninger "som har sammenheng med 

de mål skolen som organisasjon er satt til å realisere, tvil knyttet til å definere hva som skal 

telle som resultat, og usikkerhet når det gjelder valg av endringsstrategier": (Møller, 2004, s. 

191-192). Denne tvilen og disse motsetningen er sider ved skolelederjobben som man må lære 

seg å leve med (Møller, 2004, s. 193). 

Rektor

Arbeidsgiver

Forandring

Elever

Medarbeider

Stabilitet

Voksne
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2.2.2 Studentundersøkelser i kvalitetsarbeid 

Fagskoletilsynsforskriften fastslår at studentevalueringer skal være en del av 

kvalitetssikringssystemet (2013, §5-1). Ut ifra dette kravet kan man kanskje anta at dette er 

noe som må håndteres når man skal lede og arbeide med kvalitet i nettbaserte utdanninger. 

Det finnes flere undersøkelser som tyder på at studentundersøkelser i kvalitetsarbeid har både 

sterke og svake sider, eksempelvis har flere studier påvist at studentundersøkelser blant annet 

kan bidra til inflasjon av høye karakterer. En av forskerne som har funnet en slik korrelasjon 

er Charles Eiszler (2002). Tilsvarende funn er gjort av Kidd og Latif i 2004 og Langbein i 

2008 som fant korrelasjon mellom utsikt til høye karakterer og hvorvidt studentene gir 

positive tilbakemeldinger. 

Varhaug (2012, s. 274) skriver at norsk litteratur om studentevalueringer ofte er kritiske, 

spesielt på grunn av at undersøkelsene er pålagt utenfra og fremstår mer som kontroll enn et 

virkemiddel for utvikling. Videre er et av problemene som er identifisert at studentene ofte 

fremstår som kunder, og lærerne derfor må levere det kunden vil ha (ibid.), og ifølge Varhaug 

går enkelte av kritikerne så langt at de hevder at denne tankegangen krever at kunden (altså 

studenten) alltid har rett. Varhaug referer også til en undersøkelse av Deborah J. Merrit som 

konkluderer med at "studentevalueringer i så stor grad er farget av fordommer og ikke-

relevante trekk ved undervisningen, at sammenhengen mellom evalueringer og oppnådd 

læringsutbytte må ses på som "minimal at best"" (Varhaug, 2012, s.286). Til tross for dette, 

mener Varhaug det er viktig at studentene blir hørt og tatt hensyn til siden medbestemmelse er 

et viktig aspekt ved et demokratisk samfunn (ibid.). Varhaug uttrykker at dersom lærerne skal 

få si sin mening om undervisningen, må også studentene få slippe til. Videre taler han for at 

evaluering av studier ikke bør være en sak kun for studenter og lærere, men at det også er 

viktig at ledelsen kommer på banen, spesielt siden det kan se ut til at studenter og lærere 

vurder undervisningskvalitet forskjellig (Varhaug, 2012, s. 287). Dette er i samsvar med 

Stensakers arbeid fra 90-tallet, som også pekte på lærestedet måtte ta det overordnede 

ansvaret (Stensaker, 1998, s. 19). 

2.2.3 Produktivt kvalitetsarbeid 

"Det er krevjande å oppnå kvalitet i kvalitetsarbeidet" skriver Knut Roald (2012, s. 195). Han 

hevder at kunnskapsutvikling og refleksjon kan være en vei til et mer produktivt 

kvalitetsarbeid og argumenterer for at det er viktig at arbeid med kvalitetsvurdering ikke 
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utvikler seg til et lite bevisst og repeterende ritual (Roald, 2012, s. 198), og at det er viktig 

med en debatt som tar for seg både om hvorfor, hva og hvordan kvalitet skal vurderes (ibid.). 

Flere forhold kan gjøre vurderingen av kvalitet uproduktiv hevder Roald, og det er viktig at 

man på skolenivå er bevisste på forholdene som kan trekke kvalitetsarbeidet i negativ retning. 

Han trekker frem at bruk av tester og brukerundersøkelser kan bidra til en "individualistisk og 

rettigheitsfokusert orientering" (2012, s. 198) for eksempelvis elever.  Også andre grupper kan 

ha ulikt fokus og ønske for kvalitetsarbeidet. Roald trekker frem lokalpolitikeres interesse for 

resultater som et ledd i å overvåke fagfolkene i skolen, mens fagfolkene kan være opptatt av å 

beskytte egen autonomi og ikke ønske at andre skal ha innsyn. Videre viser han til Dysthe og 

Lillejords forskning som peker på at tilsyn kan være mer preget av systemrevisjon enn faglig 

dialog og veiledning, noe som ifølge disse kan være både "reproduktivt og kontraproduktivt" 

(Roald, 2012, s. 198) og føre til mer vektlegging av å opprettholde eksisterende organiserings- 

og handlingsmønstre. Spenningsnivået kan igjen lede til frustrasjon og avmakt, fremfor 

styrking av kvalitet i skolen (ibid.). 

Kvalitetsvurdering kan gi store mengder med informasjon, men erfaring viser at 

informasjonen i seg selv ikke bidrar til ny forståelse og utviklingsarbeid (Roald, 2012, s. 202). 

Stor informasjonstilgang, kan fungere kontraproduktivt, dersom det ikke jobbes med på en 

måte som gir innsikt og engasjement (ibid.). Samtidig trekker Roald frem at skoler som ser ut 

til å ha en kultur for å se sammenheng mellom kvalitativ og kvantitativ informasjon, og 

dermed har en helhetlig forståelse, får til en kollektiv refleksjon og samhandling (ibid.), som 

igjen kan føre til et produktivt kvalitetsarbeid. Nettopp kollektive refleksjonsprosesser mener 

Roald er viktig for at informasjon fra kvalitetsvurderinger skal omdannes til kunnskap, men 

det forutsetter en tydelig ledelse. For å få til dette må ledelsen legge opp til diskusjon om 

problemstillinger og benytte arbeidsprosesser som fremmer refleksjon, kreativitet og ansvar 

(Roald, 2012, s. 205-206). 

En helhetlig forståelse trekkes frem som vesentlig for å lykkes med kvalitetsarbeid. Roald sier 

riktignok at det av og til kan være hensiktsmessig å jobbe med enkeltforhold, men at det over 

tid er viktig å sørge for en mer balansert tilnærming (Roald, 2012, s. 206). Også et bredt 

vurderingsgrunnlag er av betydning, for ifølge Roald kan instrumentelle tilnærminger til 

brukerundersøkelser og tester ofte bidra til lite annet enn diskusjoner om årsaker og skyld 

(ibid., s. 207). Videre peker han på kunnskapsutvikling gjennom samhandling i større grad 

bidrar til kvalitetsstyrking enn individuell kompetanseheving.  
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Roald skiller mellom fire forskjellige strategier i kvalitetsarbeid: 

• Kontrollorientert strategi 

• Vedtaksorientert strategi 

• Opplæringsorientert strategi 

• Prosessorientert strategi (Roald, 2012, s. 213) 

Kontrollorientert strategi handler om resultatmåling basert på tester og brukerundersøkelser. 

Tanken er at rapporter og resultatinformasjon er egnet til å forbedre undervisnings- og 

læringsarbeidet i skolen. Den vedtaksorienterte strategien handler at formelle vedtak ses på 

som gode løsninger på kvalitetsutfordringer. Innenfor opplæringsorientert strategi betraktes 

kompetanseheving som svar på utfordringer, gjerne fordi man tenker at utfordringene skyldes 

mangel på kompetanse, eller kunnskap. Den siste strategien, den prosessorienterte, handler 

om at man ser på kvalitetsarbeid som "kunnskapsutvikling og meningsskaping gjennom 

kommunikative prosesser" (Roald, 2012, s. 214). Alle strategiene har sterke og svake sider. 

De to første er egnet når ting må skje fort, opplæring er en nyttig strategi når det skjer 

endringer som krever ny kunnskap og den siste dersom man står ovenfor mer komplekse 

utfordringer og trenger dypere kunnskap om årsaker og potensielle tiltak (ibid.). Å kunne 

velge strategi for kvalitetsarbeid, ser ut til å ha betydning for skolens evne og kapasitet til 

utvikling (ibid., s. 215). 
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3 Metodisk tilnærming 

I dette kapitlet vil jeg beskrive fremgangsmåten min i prosjektet ved å presentere 

forskningsdesignet som har ligget bak undersøkelsen, valg av informanter, selve 

datainnsamlingen, samt bearbeidingen av dataene i etterkant. 

3.1 Forskningsdesign 

I undersøkelsen har det vært fokusert på informantenes opplevelse av kvalitet og ledelse, hva 

de tenker og mener. Basert på dette utgangspunktet valgte jeg derfor å gi undersøkelsen et 

fenomenologisk design der målet har vært å "innhente beskrivelser av intervjupersonens 

livsverden, og særlig fortolkninger av meningen med fenomenene som blir beskrevet" (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 47). Et fenomenologisk forskningsdesign er spesielt egnet til 

«studying several individuals who have shared the experience» (Creswell & Poth, 2018, s. 

104) der målet er å undersøke hvordan fenomenet ble opplevd ved bruk av sitater og drøfting 

av meningsinnhold (ibid., s.106). Fenomenet, eller «the experience», i dette tilfellet, er 

kvalitet i nettbasert fagskoleutdanning og utfordringer knyttet til ledelse.  

Utgangspunktet for designet var Creswell og Poths modell (2018, s. 81) som presenterer 

gangen i prosjekt med fenomenologisk design. Modellen begynner med å avgjøre om temaet 

egner seg best til en fenomenologisk undersøkelse. Videre må forskeren identifisere selve 

fenomenet som skal forskes på og sette opp hvilke antakelser han/hun har til fenomenet før 

selve datainnsamlingen tar til. Datainnsamlingen gjøres ved hjelp av intervju og det er 

datamaterialet som danner grunnlaget for hva som har betydning for videre tematisering av 

fenomenet. Til slutt bearbeides datamaterialet til mer sammensatte, tekstlige beskrivelser og 

rapporteres skriftlig. 

For å gjennomføre undersøkelsen i praksis og konkretisere fremgangsmetoden ytterligere, har 

jeg fulgt trinnene til Johannessen, Tufte og Kristoffersen (2005, s. 148): 
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Trinn Innhold 

Tematisering Formulere formålet med undersøkelsen, hva 

er hovedtemaet. Fokuser på hva som skal 

undersøkes og hvorfor. 

Planlegging Definer utvalgsstrategi, velg metode for 

datainnsamling og lag intervjuguide, dersom 

intervju er foretrukket metode 

Datainnsamling Utførelse av intervjuene 

Transkribering Transformasjon av muntlige data til skriftlig 

tekst. 

Analyse Metode for analyse velges ut ifra studiens 

formål. 

Verifisering Vurder og undersøk om dataene er 

pålitelige, troverdige og holdbare 

Rapport Funn og metode formidles skriftlig i en 

rapport. Rapporten skal ta hensyn til etikk 

og følge vitenskapelige kriterier. 

Tabell 1: Forskningsprosessen med kvalitative intervjuer som datainnsamlingsmetode (Johannessen, Tufte & Kristoffersen, 

2005, s. 148) 

3.2 Utvelgelse og kontakt med informanter 

Da jeg skulle velge skoler til undersøkelsen startet jeg med å kontakte skoler jeg kjente til fra 

før, det vil si samtlige skoler lokalisert på Østlandet som tilbyr nettbasert utdanning. Tre av 

skolene ga respons om at de ønsket å delta. Etter samtale med veileder ble det også besluttet å 

kontakte skoler i andre deler av landet for å få større grad av geografisk spredning på 

informantene. Jeg undersøkte derfor ved hjelp av nettsøk hvilke skoler som tilbød nettbasert 

undervisning og sendte også epost til noen skoler i andre deler av landet. Jeg fikk positiv 

respons fra en skole på Vestlandet og en i Nord-Norge, og hadde dermed informanter fra fem 

ulike skoler.  
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Kontakten med informantene ble opprettet ved at jeg sendte en skriftlig henvendelse på epost 

til rektor, eller skolens hoved-epost med litt informasjon om meg selv og om tema for 

undersøkelsen. Skolene plukket deretter selv ut informanter som har et særskilt ansvar for 

skolens nettbaserte utdanningstilbud, uten at kandidatene nødvendigvis hadde en formell 

lederrolle med personal-, budsjett- eller økonomiansvar. Jeg har derfor videre valgt å gi 

informantene fellesbetegnelsen "ansvarlige for nettbasert utdanning".  

3.2.1 Oversikt over informantene 

Alle fagskoler skal etter Fagskoleloven (2018, §12) ha en rektor. Ut over dette er det noe ulikt 

hvordan hierarkiet ved de ulike skolene er bygget opp. I min undersøkelse er ingen av 

informantene rektorer, men felles for dem er at de er pekt ut av sin rektor som representant for 

skolen i denne studien fordi de har et særskilt ansvar for skolens nettbaserte studietilbud. 

Informantene fikk informasjon om undersøkelsen skriftlig (se vedlegg 1: Informasjonsskriv til 

informanter). 

Videre følger en kort presentasjon av de ulike informantene, som alle kommer fra offentlige 

fagskoler. 

Informant Formell rolle Beskrivelse av skolens 

nettbaserte studietilbud 

Informant 1 

 

Informanten presenteres av skolens rektor som 

skolens pedagogiske ansvarlig for nettbasert 

utdanning, selv om han ikke har en formell 

lederrolle med personal-, økonomi- eller 

budsjettansvar. Skolen har utviklet sin egen 

pedagogiske modell for nettbasert undervisning og 

informanten har vært ledende for dette arbeidet. 

Informanten har undervisning på elektrofag som 

en del av sin stilling. 

Skolen tilbyr kortere 

fagskoleutdanninger og 

emner på nivå 5.1, 30 

studiepoeng som rene 

nettbaserte utdanninger  

Informant 2 Informanten er avdelingsleder for elektrofag ved 

sin fagskole. Han underviser ikke selv på nett. 

Skolen tilbyr 2-årig 

fagskole, nivå 5.2, 120 
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Skolen har et pågående prosjekt der det skal 

kjøpes inn og installeres utstyr til nettundervisning 

og lærere skal læres opp. I dette prosjektet har 

informanten noe ansvar, men pedagogiske leder 

har hovedansvaret. 

studiepoeng som nett- og 

samlingsbasert studium 

over 3 år. 

Informant 3 Informanten har en delt stilling innenfor helse- og 

sosialfag. Han er faglærer og pedagogisk ansvarlig 

for sine fag. Han har ikke personal- eller 

økonomiansvar i sin stilling. Skolen har tidligere 

hatt samlingsbaserte deltidsstudier, men har nå en 

undervisningsmodell der nettmøter kombineres 

med færre fysiske samlinger enn tidligere. 

Skolen tilbyr nett- og 

samlingsbaserte studier 

på nivå 5.1, 60 

studiepoeng, som nett- 

og samlingsbasert 

studium over 2 år. 

Informant 4 Informanten har en delt stilling, der halve 

stillingen er som rådgiver, den andre som 

studiekoordinator. Hennes ansvar er å koordinere 

undervisning og møtevirksomhet, mens det 

formelle ansvaret ligger hos rektor og assisterende 

rektor. Hun beskriver sin egen stilling som et 

mellomsjikt mellom øverste ledelse og lærere, der 

hun kan snakke om studenttilbakemeldinger med 

lærerne det gjelder, men at rektor har 

personalansvaret. 

Skolen tilbyr 2-årig 

fagskole, nivå 5.2, 120 

studiepoeng som nett- og 

samlingsbasert studium 

over 3 år. 

Informant 5 Informanten er utdanningsleder for noen av 

hennes skoles tekniske fordypninger og har 

økonomi- og personalansvar. Hennes skole har 

kun noen få studietilbud på nett, og skolen har 

akkurat startet opp igjen med denne 

utdanningsformen etter å ha hatt ett år uten 

nettstudenter. Informanten underviser også 

nettstudenter selv. 

Skolen tilbyr 2-årig 

fagskole, nivå 5.2, 120 

studiepoeng som nett- og 

samlingsbasert studium 

over 3 år. 

Tabell 2: Oversikt over informanter 
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3.3 Metode for datainnsamling 

Data ble samlet inn ved å intervjue informanter som på ulike måter har ansvar knyttet til 

nettbaserte utdanningstilbud på fem ulike offentlige fagskoler. Intervju ble valgt som 

datainnsamlingsmetode fordi det egner seg når målet med en studie er å undersøke "meninger, 

holdninger og erfaringer" (Tjora, 2012, s. 105). I denne undersøkelsen, som hadde som 

hovedmål å se på hva ansvarlige ute på skolene er opptatt av knyttet til kvalitet, ble derfor 

intervju den naturlige måten å samle data på. Selve intervjuet ble organisert som et 

semistrukturert livsverdenintervju (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 357) der jeg fulgte en 

intervjuguide (se vedlegg 2: Intervjuguide). I et semistrukturert intervju har forskeren satt opp 

en guide med spørsmål/samtaleemner for å sikre data om temaet det forskes på, samtidig som 

strukturen ikke er helt fast slik at intervjuet kan ta form som en samtale mellom forsker og 

informant. Dette gir rom for oppfølgingsspørsmål og mulighet til å forfølge utsagn forskeren 

ser på som interessante å la informanten utdype. 

Selve intervjuet ble avtalt gjennomført via den elektroniske møteplattformen OmniJoin, og 

tatt opp med både lyd og bilde. Informantene hadde både mottatt et informasjonsskriv om 

undersøkelsen i forkant (se vedlegg 1: Informasjonsskriv til informanter), samt samtykket 

skriftlig på epost til at intervjuet ble tatt opp med både lyd og bilde siden den elektroniske 

møteplattformen ble anvendt. Intervjuene varte i 45-60 minutter, og selv om jeg fulgte 

intervjuguiden (se vedlegg 2: Intervjuguide), forløp intervjuet som en fleksibel samtale rundt 

planlagte tema der det ble stilt oppfølgingsspørsmål og det var rom for å snakke om tema som 

ikke direkte var knyttet til undersøkelsen.  

3.4 Databehandling 

3.4.1 Transkribering 

I etterkant av intervjuene transkriberte jeg dem, men utelot opplysninger/samtaleemner på 

siden av undersøkelses tema, eksempelvis ved avsporinger av samtalen. Transkriberingen tar 

med tenkepauser og gjentakelser som handler om innhold i budskap, men er tilpasset et 

skriftlig språk der informantenes formuleringer har et muntlig preg som påvirker lesbarheten, 
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så sant det ikke påvirker den innholdsmessige betydningen. Dette gjelder eksempelvis dersom 

informanten har grammatiske feil i sitt muntlige språk, eller har en utpreget bruk av fyllord 

som så, jo, da, og så videre.  

3.4.2 Koding av transkripsjoner 

Før jeg jobbet videre med de innsamlede dataene, utarbeidet jeg en redegjørelse for egne 

erfaringer med fenomenet "opplevd kvalitet i nettbasert utdanning" for å kunne fokusere på 

informantenes beskrivelser og at de i minst mulig grad farges av min egen erfaring (Creswell 

& Poth, 2018, s. 201), hovedtrekkene i forhåndsoppfatningene er omtalt i kapitlet 

"Metoderefleksjon". Neste trinn i Creswell og Poths modell er å trekke ut signifikante utsagn i 

datamaterialet. Dette har jeg gjort ved å kode transkripsjonene der jeg brukte en kodeteknikk 

fra Stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI) (Tjora, 2012, s. 182-184). I praksis var første 

trinn i kodingen å kode etter hva informantene sa, en såkalt tekstnær kode (ibid, s. 184). Neste 

trinn var å kategorisere kodene, kategoriene ble laget ut ifra forskningsspørsmål og 

problemstilling. (Se vedlegg 3: Eksempler på koder og kategorisering). Jeg valgte en slik 

tilnærming for å forsøke å trekke ut hva informantene faktisk sa, uten at jeg lot teorien farge 

oppfatningen av uttalelsene. Nedenfor følger en skjematisk oversikt over kodeprosessen: 

Sitat Tekstnær kode  Kategori Forskningsspørsmål Problemstilling 

Sitat Tekstnær kode 

Sitat Tekstnær kode Kategori 

Sitat Tekstnær kode  

Sitat Tekstnær kode  Kategori Forskningsspørsmål 

Sitat Tekstnær kode 

Sitat Tekstnær kode Kategori 

Sitat Tekstnær kode  

Tabell 3:Kodeprosess, oversikt over rekkefølge i kodearbeidet 
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På den måten fikk jeg tak i signifikante enkeltutsagn og et sammendrag av meningsinnholdet i 

transkripsjonen (se vedlegg 3: Eksempler på koder og kategorisering for eksempel på 

anvendte koder) og lot dataene danne grunnlaget for funn og drøfting fremfor teorien. 

3.5 Analyse av data og skriftliggjøring av funn  

Sjuende trinn i Creswell og Poths forskningsdesignmodell (2018, s. 81) er å utvikle 

sammensatte beskrivelser av fenomenet. Også her brukte jeg metodikk fra SDI, beskrevet av 

Tjora (2012, s. 186-189): først har jeg sett på det kategoriserte dataunderlaget fra intervjuene, 

deretter satte jeg det opp mot teorien presentert i kapittel 2. Dette brukte jeg igjen til å lage 

beskrivelser satt sammen av empiri og teori der målet var å lage sammensatte beskrivelser av 

funnene fra min undersøkelse, eksempelvis ved hjelp av begrepsgjøring, det Tjora kaller 

"konseptualisering" (ibid, s.189). I praksis presenteres dataene fra informantene i kapitlet 

"Empiriske funn", mens de settes sammen med teorien og drøftes i analysekapitlet. 

3.6 Undersøkelsens kvalitet 

I dette kapitlet vil jeg belyse undersøkelsens reliabilitet (pålitelighet), validitet (gyldighet), 

samt reflektere over etikk og metodevalg. 

Reliabilitet 

Man kan si at en undersøkelses troverdighet handler om en intern logikk gjennom hele 

prosjektet (Tjora, 2012, s. 202). En av faktorene som kan påvirke dette er forskerens 

engasjement i temaet det forskes på, og når forskningen innebærer en form for fortolkning er 

det umulig å være helt nøytral (ibid., s. 203). At forskeren har et spesielt engasjement og 

kunnskap om området som studeres, kan være en fordel ved at spørsmålene blir mer presise, 

men forutinntatthet kan også virke inn på undersøkelsen og det krever at forskeren reflekterer 

over hvordan dette påvirker eksempelvis utvalg av informanter, datagenering, analyse og 

resultater (ibid., s. 204). 

For min del startet utvelgelsen av informanter nettopp med at jeg henvendte meg til skoler jeg 

kjente til fra før, samtlige geografisk lokalisert på Østlandet. Etter samtale med veileder 

valgte jeg å søke ut over denne kretsen, noe som har gitt en større bredde i utvalget av 

informanter, både med tanke på geografi, fagfelt og ansvarsområde, og dette har vært med på 
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å styrke kvaliteten. Når det er sagt, kjente jeg ingen av informantene jeg i undersøkelsen, det 

var derfor ingen relasjon i forkant av intervjuet som kunne virke inn på datainnsamlingen. 

Likevel har mitt engasjement rundt temaet vært en faktor som kan ha påvirket undersøkelsen, 

jeg har derfor klarlagt forhåndsoppfatninger mine, slik at jeg har vært bevisst på disse ved 

databehandling. På grunn av dette har jeg også vært nøye med transkripsjonene for å være 

presis på hva informantene reelt har sagt. 

For å styrke reliabiliteten er det viktig at forskeren, i dette tilfellet meg, synliggjør hva som er 

rene data, og hva som er forskerens analyser. Dette kan gjøres ved presentere direkte sitater, 

men samtidig må det redegjøres for hvorfor akkurat det sitatet er valgt ut, og "hva 

representerer disse i forhold til alt det informanten har sagt som ikke er sitert" (Tjora, 2012, s. 

205). I min undersøkelse har jeg forsøkt å være transparent i databehandlingen, blant annet 

ved å transkribere det meste av intervjuene. I tillegg er sitater som er valgt ut plukket ut fordi 

det gjenspeiler mye av det informantene snakket om i løpet av intervjuene, fremfor å plukke 

ut de mest sensasjonelle uttalelsene. Videre har metoden jeg brukte til transkripsjon den 

fordelen at den vektlegger hva informantene faktisk sa, fremfor å forsøke å få uttalelsene til å 

passe inn i et forhåndsdefinert teorigrunnlag, noe som igjen gjør at empirien utgjør grunnlaget 

for undersøkelsens funn. Helt konkret gjorde dette også utslag i at undersøkelsen endret fokus 

etter at dataene var samlet inn, siden empirien ikke stemte med hypotesen jeg hadde i forkant. 

Validitet 

Validitet brukes ofte som et synonym til gyldighet på norsk og en vanlig definisjon er "måler 

vi det vi tror vi måler?" (Johannessen, Tufte & Kristoffersen, 2005, s. 199). Samtidig har ikke 

kvalitativ forskning kvantifiserbare data, vi må derfor se på validiteten på en annen måte i 

kvalitative undersøkelser. Kort fortalt betyr det at i denne typen undersøkelser handler 

validitet om hvorvidt "forskerens funn på en riktig måte reflekterer formålet med studien og 

representerer virkeligheten" (ibid.). I denne undersøkelsen var jeg spesielt opptatt av hva 

ansvarlige for nettbaserte utdanninger opplever som viktig for kvalitet, og for å avdekke 

opplevelser ble derfor informantene stilt oppfølgingsspørsmål for at jeg skulle være mer 

sikker på at jeg oppfattet det de sa korrekt.  

Cohen, Manion og Morrison har samlet råd fra ulike forskere som kan bidra til validitet. I min 

undersøkelse har jeg brukt flere av dem. Ett av dem er "leaving an audit trail (Cohen, Manion 

& Morrison, 2012, s.182). Det innebærer dokumentasjon av rådataene som er brukt i 
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undersøkelse, oversikt over analyseprosessen og informasjon om fremgangsmåten for 

datainnsamlingen. I denne undersøkelsen er det ivaretatt ved at jeg har tatt opp intervjuene, 

slik at jeg har hatt tilgang til rådata gjennom hele analyseprosessen. Videre har jeg redegjort 

for fremgangsmetode i koding av datamateriale (se vedlegg 3: eksempler på koder og 

kategorisering) for å sørge for en transparent forskningsprosess. 

Et annet råd for å sikre validitet er å klargjøre "researcher bias" (Cohen, Manion & Morrison, 

2012, s.182). Dette handler om hvordan forskeren påvirker undersøkelsen gjennom for 

eksempel egne forhåndsoppfatninger, adferd, fremtoning og så videre. I denne undersøkelsen 

har jeg klarlagt mine egne forhåndsoppfatninger før jeg begynte undersøkelsen, dette er 

nærmere beskrevet under "Metoderefleksjon". En annen ting jeg har vært bevisst på, spesielt i 

bearbeidingen av datamaterialet, er min egen fremtoning i intervjusituasjonen. Jeg er ingen 

erfaren forsker, og ved å undersøke et felt nært opp mot egen arbeidshverdag kan det ha 

påvirket kanskje spesielt egen fremtoning i intervjuene. Eksempler på dette kan være at jeg 

nikker gjenkjennende, eller på andre måter tilkjennegir for informanten at det han eller hun 

sier er noe jeg kan relatere meg til. I bearbeidingen av datamaterialet har jeg sett spesielt på 

om det ser ut til at min fremtoning påvirker adferden til informantene, men det virker ikke 

slik. De svarer utfyllende på spørsmål, og når jeg har stilt oppfølgingsspørsmål har de svart 

tydelig på om de bekrefter at jeg har oppfattet svaret deres korrekt, eller lagt til nyanser 

dersom det har vært nødvendig. I intervjusituasjonen ble oppfølgingsspørsmål brukt aktivt, 

nettopp for å sikre at informantenes svar var oppfattet riktig, dette er også med på å styrke 

undersøkelsens validitet. 

Jeg har vurdert om endring av problemstilling og forskningsspørsmål underveis kan ha 

påvirket validiteten, intervjuguiden ble nemlig utarbeidet med andre forskningsspørsmål enn 

undersøkelsen har endt med å svare på. Cohen, Manion og Morrison beskriver "theoretical 

sampling" som et grep for å styrke validitet i en undersøkelse (Cohen, Manion & Morrison, 

2012, s.182). I praksis betyr det å følge dataene og hvor de leder, fremfor å lede dataene i en 

bestemt retning. I min undersøkelse kommer dette til uttrykk blant annet ved at jeg valgte 

stegvis-deduktiv induktiv metode som analyseverktøy på dataene. Denne metoden for 

dataanalyse lar dataene legge grunnlaget for kategorisering og analyse, fremfor 

teorigrunnlaget (Tjora, 2012). På den måten følges dataene, fremfor at de ledes i en bestemt 

retning, slik jeg gjorde da jeg valgte å endre problemstilling og forskningsspørsmål. I slik 
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måte vil det si at ved å la dataene bli førende for undersøkelsens resultat, var også det et tiltak 

for styrking av validitet.  

Etiske vurderinger 

Jeg har også foretatt noen etiske vurderinger knyttet til undersøkelsen. For det første er 

prosjektet søkt om hos NSD, uten innvendinger (se vedlegg 4: Tilbakemelding fra NSD). 

Metoden for opptak av intervjuene ble imidlertid endret fra kun lydopptak til også å innebære 

bilde, endringen er derfor innmeldt NSD, men jeg har ikke mottatt tilbakemelding (se vedlegg 

5: Endringsskjema). Undersøkelsen har ikke endret innhold, og den ble i første vurdering 

vurdert til å ikke samle inn sensitive data. Alle informantene har i tillegg samtykket til at 

intervjuet ble tatt opp i den elektroniske møteplattformen med både lyd og bilde, jeg ser 

derfor ingen etiske konflikter på dette punktet. 

Noe som kan bli mer utfordrende er hvorvidt informantene kan identifiseres. Informantene i 

undersøkelsen er anonyme, men fagskolesektoren er et lite miljø, noe som kan øke sjansen for 

at gjenkjennelse. Når det er sagt, har undersøkelsen samlet inn lite sensitive data, slik at 

konsekvensene dersom de skulle bli identifisert sannsynligvis er små. Videre er skolene til en 

viss grad konkurrenter, det kan gjøre at jeg bør ta visse hensyn dersom opplysninger jeg får 

kan påvirke konkurranseforholdet mellom skolene. Jeg vet imidlertid at det foregår en del 

samarbeid på tvers i fagskolesektoren, for eksempel gjennom det formaliserte 

"Østlandssamarbeidet"4, det kan derfor være rimelig å anta at dette ikke blir et spesielt sårbart 

punkt i undersøkelsen 

Egen forskerrolle er også et etisk perspektiv å belyse. Jeg er en del av det miljøet jeg har 

undersøkt, såkalt researcher bias (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s. 182) som handler om 

hvordan forskeren påvirker undersøkelsen, kan dermed være annerledes enn om jeg var helt 

utenforstående. Eksempelvis kan tolkning av data ha blitt preget av mitt eget ståsted eller 

fordommer. Et grep som er gjort nettopp for dette, er å være nøye i transkriberingen og være 

presis i gjengivelsen av informantenes uttalelser. Som uerfaren forsker, kan også min adferd 

under intervjuene ha påvirket informantene. De er imidlertid alle erfarne i yrket sitt, og 

fremstod som trygge nok til å både å korrigere og utbrodere sine uttalelser under intervjuene. 

Underveis i intervjuet gjentok jeg også hva jeg oppfattet at informantene hadde sagt, for å gi 

                                                 
4 Formalisert samarbeid mellom de offentlige fagskolene på Østlandet. Skolene har blant annet hatt en felles 

planleggingsdag ved skolestart de to siste årene. 
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mulighet til å korrigere eller utdype, informantene fremsto som komfortable med å respondere 

på mine oppsummeringer. 

Metoderefleksjon 

Da jeg skulle velge tema for masteroppgaven, ønsket jeg å jobbe med noe som føltes 

matnyttig i den stillingen jeg har til vanlig. Valget landet derfor på kvalitet i nettbaserte 

utdanninger. Videre ønsket jeg å snakke med andre som hadde lignende arbeidsoppgaver som 

meg selv, hva de opplever som problematisk og hvordan de håndterer utfordringer. Det ble 

dermed naturlig å velge et fenomenologisk forskningsdesign og intervju som 

datainnsamlingsmetode. Før jeg startet undersøkelsen hadde jeg en forhåndsoppfatning om at 

økonomi var en dominerende utfordring, som kunne påvirke kvaliteten. Jeg ser i ettertid at 

denne forventningen ble førende for meg da jeg utarbeidet intervjuguiden. 

Før jeg gjennomførte datainnsamlingen foretok jeg en pilotundersøkelse på en kollega for å 

teste intervjuguiden min. Hvis jeg skulle gjort undersøkelsen på nytt, ville jeg nok ha valgt en 

testinformant utenfor egen skole til dette, da min kollega kanskje kan ha hatt samme 

forhåndsoppfatning om nettbasert fagskoleutdanning og kvalitet som jeg selv har. Jeg 

opplevde at piloten ikke i tilstrekkelig grad gjorde at jeg så behov for å endre intervjuguiden 

mer enn å legge til et par spørsmål, før jeg gjennomførte datainnsamlingen. Dersom jeg hadde 

fått andre innspill på intervjuguiden, kan det være mulig at jeg hadde foretatt flere justeringer, 

sett i etterpåklokskapens lys. 

Under datainnsamlingen så jeg at mine antakelser om konflikt mellom økonomi og kvalitet i 

liten grad stemte overens med empirien, jeg besluttet derfor å endre på fokusområdet og 

dermed både problemstilling og forskningsspørsmål for undersøkelsen, samtidig som jeg 

holdt meg innenfor det datamaterialet jeg hadde. Dette førte til at jeg måtte vurdere 

forskningsdesignet, men kom frem til at det kunne beholdes, til tross for endret vinkling, 

siden det fremdeles var informantenes beskrivelser som stod i fokus. 

Teorien har også blitt justert etter empirien underveis. Dette er i tråd med metoden jeg har 

valgt for databehandling, SDI (Stegvis-deduktiv induktiv metode) der dataene er førende for 

funnene som blir presentert, ikke teorigrunnlaget. Denne måten å jobbe på, opplevde jeg at ga 

meg et bedre verktøy til å lytte til hva informantene faktisk sa, fremfor å forsøke å få dataene 

til å passe inn i en forhåndsdefinert "teoriboks". Dette kan faktisk ha hevet kvaliteten på 
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undersøkelsen, til tross for endringene som har oppstått underveis. Svakheten ved denne 

måten å jobbe på, er at intervjuguiden ikke er tilpasset det jeg endte med å undersøke, men det 

jeg trodde jeg skulle arbeide med. Det vil si at spørsmålene kan ha vært upresise opp mot det 

fokusområdet jeg har endt opp med å konsentrere meg om.  
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4 Empiriske funn 

I dette kapitlet vil jeg presentere data fra undersøkelsen min. Dette vil jeg gjøre både ved hjelp 

av tekstlige sammendrag og enkeltsitater fra informanten jeg har brukt. I hovedsak er det 

fokusert på funn som er tydelige og holdbare, fremfor de kanskje mer sensasjonspregende, 

Der det er betydningsfulle utsagn som står alene, er de likevel tatt med for å balansere 

fremstillingen. 

Kategoriene i dette kapitlet er forsøkt strukturert etter overskrifter som gjenspeiler funnene fra 

undersøkelsen. Intervjuene er gjennomført med fem informanter fra like mange skoler. I noen 

tilfeller er det en del likheter mellom informantenes svar, i andre tilfelles er det forskjeller, 

dette vil jeg derfor forsøke å belyse ved hjelp av sitatene jeg har valgt ut fra transkripsjonene. 

Innledningsvis vil jeg gi en kort introduksjon av informantene i undersøkelsen, deretter 

presenteres empiriske funn i følgende kategorier: 

• Beskrivelser av kvalitet 

• Meninger, forventinger og utfordringer 

• Ledelse og kvalitetsarbeid 

 

4.1 Informantene og deres rolle 

Alle informantene mine kommer fra offentlige fagskoler, men har ulike formelle roller, 

skolene har ulike studietilbud, studiene på nett er på ulike nivåer innenfor 

kvalifikasjonsrammeverket og organisert på forskjellige måter (for skjematisk oppsett, se 

kapittel 3.3.1). Blant informantene har eksempelvis noen personalansvar, andre ikke. To av 

informantene er definert som pedagogiske ledere og tre av fem informanter underviser på nett 

selv. Felles for alle informantene er at de har et særskilt ansvar for sin skoles nettbaserte 

tilbud, og er utpekt av rektor til å uttale seg på vegne av sin skole. Nettopp at informantene 

har ulike roller på sin skole, vil kanskje kunne påvirke svarene noe, dette tas det derfor hensyn 

til i drøftingen. 
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4.2 Beskrivelser av kvalitet 

Med utsagn som " Vi ønsker jo selvfølgelig hele tiden å ha best mulig kvalitet" (Informant 5) 

og "opptatt av å forbedre, forbedre, forbedre (Informant 4), kan det se ut til at kvalitet er noe 

informantene er opptatt av. Informantene beskriver kvalitet på ulike måter og innenfor ulike 

settinger: 

Informant 1 kobler kvalitet opp mot læringsutbyttebeskrivelser: "kvaliteten er jo, ligger i at du 

har læringsutbyttebeskrivelser som er oppdatert og aktuelle og at læringsutbyttebeskrivelsene 

følges. Det er vel en viktig kvalitet med undervisningen" (Informant 1). Videre peker han på 

hva studentene lærer som et viktig kvalitetsaspekt, samt at det pedagogiske opplegget er 

tilpasset målgruppen: "Og så er det andre kvalitetsaspektet at studentene faktisk lærer noe, og 

at man har en voksenpedagogikk og en induktiv tilnærming i undervisningen med formativ 

vurdering mener jeg er kriterier for undervisningen" (Informant 1). Han oppgir også at den 

nettbaserte utdanningen skolen tilbyr holder høyere kvalitet enn den på campus, da jeg ba han 

utdype svarte han:  

fordi vi følger opp studentene tettere, mer individuell oppfølging, individuell 

tilpasning. I klassen går du inn, så underviser du, stiller noen spørsmål så snakker dere 

sammen og så er du ferdig, mens her er vi på dem hele tiden, det er et helt annet trøkk. 

(…) Og så bruker vi learning analytics og det er rett og slett mye arbeid. Men det er 

klart, vår modell er ikke noen MOOC. (Informant 1). 

Informant 2 synes det er vanskelig å definere kvalitet på nettbaserte utdanninger, men kobler 

det også til begrepet læringsutbytte. Han identifiserer det imidlertid som studentenes opplevde 

læringsutbytte, uten å nødvendigvis koble det til fagets læringsutbyttebeskrivelse: "alle meldte 

tilbake at de hadde hatt et stort utbytte av undervisningen, og det tenker jeg at er en sånn 

kvalitetsindikator." (Informant 2). Videre bruker denne informanten begreper som 

"kvalitetsindikatorer", noe som kobles sammen med studentundersøkelser når han blir bedt 

om å forklare: " vi har tre interne studentundersøkelser, eller det er egentlig fire, men det er 

tre gjennom året og en sluttundersøkelse som blir en del av vår kvalitetsrapport", videre 

omtaler han kvalitet som målbart: "der er jo masse spørsmål meeed, med gradering 1-6 er det 

vel, og det er jo kvalitetsindikatorer vi blir målt med da. Og der står jo blant annet 

betraktninger om du får score på utstyr, vi får selvfølgelig score på læringsutbytte, vi får score 

på variert undervisning og alle de tingene der blir vi jo målt på da." (Informant 2). 
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Informant 3 forteller at "det absolutt viktigste i forhold til kvalitet på nettbaserte utdanninger, 

det er jo at det tekniske, at den pedagogiske læringsplattformen fungerer" (Informant 3). 

Videre, når han blir bedt om å definere kvalitet svarer han: " Da vil jeg snu litt på det, og så 

vil jeg si at jeg vil oppleve at kvaliteten ikke er god nok i dag." Videre forklarer han at det 

skyldes at det er utfordrende å få til gode meningsutvekslinger og å engasjere studentene på 

nett sammenlignet med i et klasserom og forankrer meningen i at dette er undervisning på 

helse- og sosialfag, der relasjoner er en del av den faglige kompetansen. Han fortsetter med å 

uttale: " Vi ønsker at studentene skal ha samme læringsutbytte, uavhengig av om de er i 

klasserom eller på nett", før han reflekterer over følgende: " hva er det som er tilstrekkelig? 

Hva er godt nok? Det kan jo være godt nok, selv om man ikke er tilfreds" i forbindelse med at 

han snakker om at det pedagogiske personalet ikke er fornøyde med relasjonen de får til 

studentene på nett sammenlignet med ved fysiske møter. 

Informant 4 beskriver kvalitet slik: "Det er lærere som har brukt energi på å kunne formidle 

over web, som er gode på det og er forberedt til webundervisningene. Og som er i stand til, 

sammen med sine kolleger å planlegge prøver, innleveringer, at de klarer å fordele 

arbeidsmengden jevnt over for studentene" (Informant 4). Hun beskriver også kvalitet mer 

implisitt, for eksempel om at det handler om å " se utviklingen og være up to date"(Informant 

4). Hun kobler i tillegg gjennomføringsrate og studentforventninger til dette: 

Det jeg oppfatter, eller det jeg ser på tallene er at fagskolene generelt kommer bedre 

ut enn høgskolene i forhold til gjennomføringsrate, men vi ser jo på det i forhold til 

"tilbyr vi det studentene forventer?" har vi solgt ut dette riktig, eller har vi oversolgt? 

At de faktisk får det de forventer at de skal få da, av faglig kompetanse fullt ut. 

(Informant 4).  

Videre kobler hun logistikk, organisering og forutsigbarhet til kvalitet: "at administrasjonen 

og lærerne har nok møtepunkter til å sikre at vi har truffet med logistikken når vi legger opp 

undervisningsopplegget. At det ikke kommer noen stadige overraskelser som først og fremst 

dessverre rammer studentene.". Hun sier også: "Og det handler ikke nødvendigvis om det 

faglige, det handler om logistikken, fordi at de er så avhengige av forutsigbarhet." Et siste 

aspekt hun trekker inn som et viktig ledd i kvalitet, handler om hva studentene skal bruke 

utdanningen til da hun også beskriver kvalitet til å handle om " Men først og fremst så er det 

sånn at vi skal utdanne noen og de skal være dugende ute i arbeidslivet". 
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Informant 5 svarer slik når jeg ber henne om å definere kvalitet: "For å si det veldig enkelt så 

handler det jo egentlig om å få systemer opp å gå som fungerer da. Så det finnes ikke 

nødvendigvis en fasit eller to streker under svaret at gjør du sånn og sånn så er det god 

kvalitet, for det blir jo summen av veldig mye". Bruk av begreper som "kvalitetsstempel" og 

at det skal "være kvalitet i det vi driver med" preger hennes beskrivelser. Hun beskriver blant 

annet kvalitet ved å fokusere på forskjellen mellom studier på campus og nett: "så det som 

skiller kanskje mest fra vanlig undervisning på campus er den teknologien som må være på 

plass, som må fungere og det tenker jeg har mye med kvalitet å gjøre " (Informant 5). Videre 

fortsetter hun med å sammenligne nettstudiene med stedbaserte studier: "kvaliteten på 

innholdet der skal jo ikke være hverken dårligere eller bedre egentlig, de skal jo på en måte få 

det samme, men samtidig så er det jo mye mindre de som er nettstudenter får, så da blir det 

kanskje et større fokus på at det i hvert fall har kvalitet, hvis du skjønner" (Informant 5). Hun 

peker også på studenttilfredshet som en faktor ved kvalitet, men som samtidig krever 

realistiske forventinger: "hva skal studentene kunne forvente? Har de helt feil 

forventningsgrunnlag når de kommer hit, så vil de aldri bli fornøyd på en måte, altså hvis det 

er helt noe annet de forventer seg enn det vi faktisk leverer, så hjelper det jo ikke hvor bra det 

er det vi leverer, hvis de har forventet helt noe annet." (Informant 5) 

Teknologi 

Et sentralt empirisk funn i denne undersøkelsen, er at teknologi og verktøy blir trukket frem 

som en faktor som har spesiell betydning for kvaliteten i nettbasert undervisning av flere av 

informantene, spesielt dersom den ikke fungerer: " plutselig blir veldig mye fokus på det 

tekniske fremfor det pedagogiske fra det pedagogiske personalet og studentene begynner også 

å fokusere på det tekniske, og det er klart at da forsvinner fokuset fra det vi egentlig skal 

holde på med" (Informant 3). Informant 5 sammenligner undervisning på nett med 

undervisning i ordinært klasserom " det er litt sånn i forhold til det tekniske som kommer i 

tillegg til det man kanskje har på vanlig undervisning".  

Informant 4 setter fokus på et annet aspekt ved teknologi i nettundervisning, nemlig LMS 

(Learning Management System): "vi er spente da på hva som vil skje innen ett år eller to i 

forhold til nye systemer, forenkling av kommunikasjonsprosessene knyttet til nettstudiene, for 

der trenger vi en forbedring og vi trenger bedre læringsplattformer for å på en måte møte 
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behovet til studentene". Videre forteller hun om utfordringer med det å ikke ha det hun 

opplever som gode nok verktøy: 

Fronter er for videregående, ikke sant, det er på en måte ikke brukanes helt, rett og 

slett. Vi er avhengige av å bruke Facebook og det ruller av gårde i veldig stor fart, 

sånn at man kan gå inn på veldig mye der hvis man bruker det for mye. Drukner i mail 

eller er studenter som i liten grad bruker mail fordi de har blitt vant med Facebook, 

ikke sant, så der er det noen utfordringer som studentene nok skulle ønske at hadde 

ordnet seg mye kjappere. Da hadde vi løst mye faktisk. (Informant 4) 

Informant 2 snakker også om teknologi, han fokusere på at terskelen for å ta det i bruk for en 

del undervisere kan være høy: "vi vet jo det fra før av at IT og teknologi, noen synes ikke det 

er kjekt og noen synes det er veldig kjekt og det er samfunnet sånn som det er".  

Informant 1 snakker om teknologi i et fremtidsperspektiv: "og vi sitter alle hjemme hos 

hverandre og har på oss VR-brillene og går rundt i laben og er sammen" (Informant 1), videre 

ser han på hvordan spillteknologi kan endre hvordan det jobbes på nett, og hvordan det kan 

løse utfordringen knyttet til manglende øyekontakt for eksempel.  

4.3 Meninger, forventninger og utfordringer 

Et gjentakende svar hos alle informantene er at de opplever at det er veldig mange som har 

meninger om nettbasert fagskoleutdanning, samtidig som flere av dem trekker frem at flere av 

dem som har meninger kanskje ikke har så mye kompetanse om det de uttaler seg om: " Det 

opplever jeg at alle har meninger om. Det er et lite paradoks at så mange mener noe om det, 

uten å kunne noe om det" (Informant 1). Denne informanten er svært opptatt av det han kaller 

manglende kunnskap om nettundervisning, og er kritisk til for eksempel lærere som er 

skeptiske til nettbasert utdanning fordi de mener det ikke er mulig å få samme kontakt med 

studentene på nett som på campus: "Jeg mener at de ikke er kvalifiserte. Og det er et paradoks 

at lærere, som driver med utdanning, utdanner med det de ikke kan, men tror de kan" 

(Informant 1). Selv om informanten opplever at mange har meninger, mener han likevel at 

han har få forventninger knyttet til sin stilling, og at det overraskelse å spore, kanskje spesielt 

hos lærere, når resultatene gode. 
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Dette med manglende kompetanse hos dem som mener noe, går også igjen hos flere av de 

andre informantene. Informant 4 snakker om at mange kjenner til at det finnes denne typen 

studietilbud, men ikke har tatt det selv og dermed ikke har et klart bilde av hva det innebærer. 

Også Informant 5 snakker om meningsbærere som kanskje ikke har så mye kunnskap: " noen 

har meninger uten å kanskje ha så mye kunnskap." Lærerne trekkes frem som en slik gruppe: 

"Og da tenker jeg for eksempel på lærerkollegiet, ikke sant, for de som er lærere som ikke 

selv underviser i nett, og så er det klart at likevel har de mange tanker og ideer rundt det. Noe 

er bra, og noe skinner kanskje litt igjennom at man da ikke vet helt hva det dreier seg om." 

(Informant 5).  

Samtidig er det flere som setter premisser for utvikling innenfor det nettbaserte studietilbudet. 

Informant 1 forteller hvordan arbeids- og næringsliv har betydning for fagskolen: "NHO har 

trykt på lenge nå om at vi må ha kortere utdanning og fagarbeideren må videreutdanne seg." 

(Informant 1). Også Informant 4 er opptatt av arbeidsgivere og sier at skolen må " være på 

hugget i forhold til det lokale miljøet, da knyttet spesielt til tekniske utdanninger". Informant 

3 opplever også at forventinger fra arbeidsgivere endrer studieorganisering: " Vi hadde 

tidligere en modell der vi var reint samlingsbasert, men endret for to år siden med bakgrunn i 

nær sagt krav og forventninger, både fra arbeidsgivere med mindre fravær av sine 

arbeidstakere". 

Fagskolens eier og styret blir også pekt på som en aktør med meninger. Informant 1 opplever 

at tiltak og utvikling som hans skole holder på med er godt forankret i styret, også Informant 2 

opplever styret ved sin skole som en støttespiller i arbeidet med nettbaserte utdanningstilbud. 

Flere informanter opplever klare forventninger fra skoleeier: "fra eiersiden, er det klart at de 

forventninger til at vi får studenter, og at vi får fornøyde studenter"(Informant 5). Dette er 

imidlertid ikke helt problemfritt, og Informant 5 forteller om at første gang skolen satte i gang 

med nettbaserte studier handlet det om å være med på "en trend", uten at det var et stort nok 

kunnskapsgrunnlag i bunnen. En informant forteller også motsetninger mellom forventninger 

og ønsker for utdanningen: "der er det helt klart en, hva skal jeg si, en kræsj som vi har 

identifisert mellom det styret forventer av læringsutbytte og det, nær sagt, pedagogene 

opplever å greie å gjennomføre i forhold til læringsutbytte for våre studenter." (Informant 3) 

NOKUT er også en aktør to av informantene nevner, kanskje spesielt Informant 2: "Hvis du 

ser på helt konkrete krav, så er det vel NOKUT som egentlig er de som har lagt kravene". Han 

gjentar NOKUT som en viktig premissleverandør gjennom hele intervjuet, og forteller også at 
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han opplever tilsyn som positivt ved at det gir kraft til å få gjennomført endringer: "det er 

klart det er pedagogisk overfor medarbeidere så er det jo en veldig styrke å kunne vise til 

tilsynet til NOKUT som påpeker det, så da ser jo alle at det ikke er noen vei utenom. Det er 

ikke bare noe vi har funnet på" (Informant 2). Informant 3 reflekterer spesielt over NOKUTs 

krav til nettpedagogisk kompetanse:  

Det er jo egentlig litt artig å se at det verken i fagskoleloven eller NOKUT er krav om 

pedagogisk kompetanse for å undervise på fagskolen, men de innfører nå krav om at 

du skal ha kompetanse innenfor nettpedagogikk, i hvert fall innenfor institusjonen. 

(Informant 3) 

Studentenes meninger 

Studentene trekkes frem av samtlige informanter som en aktør med stor påvirkningskraft på 

nettbaserte studier, og vies derfor et eget underkapittel. Informant 3, 4 og 5 er uttrykker alle 

skepsis til å bruke hvor tilfredse studentene er som parameter for å måle kvalitet: 

Informant 3 forteller blant annet om studentenes forventninger knyttet til arbeidsmengde og 

tidsbruk: "Studentene også sånn sett har forventinger om å, det er kanskje stygt å si, investere 

lite i utdanning, men i alle fall få det tilrettelagt på en best mulig måte der de er." (informant 

3) 

Informant 4 forteller at hun har opplevd at studentenes forventninger om studiene, og ikke 

minst forventninger om å bli lyttet til, har endret seg. Hun beskriver det som at der studentene 

tidligere uttrykte takknemmelighet over å få muligheten til å lære, bærer det nå mer preg av 

en "kravkultur", som hun kaller det. Selv om de fleste studentene er fornøyde og klarer seg 

selv " så er det noen studenter som nok har kommet inn med noen forventninger om at man på 

en måte blir litt sånn serva, veldig, veldig mye, mer enn vi tenker er rimelig da. Så der ligger 

det en konflikt altså" (Informant 4). Hun mener derfor at det er viktig med en avklaring av hva 

studentene faktisk kan forvente seg: "det man blir forespeilet og det man forventer, det blir 

man også ofte fornøyd med." (Informant 4) 

Forventningsavklaring er også et sentralt stikkord ved Informant 5 sine betraktninger:  

Det er klart at hvis de starter på et nettstudie og på en måte forventer at de liksom skal 

bare sitte og ta imot og at alt skal legges opp i hendene på dem og at de hele tiden skal 
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bli fortalt hva de skal gjøre, så er det klart at da blir de fort misfornøyde for det er ikke 

sånn dette fungerer og da er det viktig å ha noen runder rundt det å avklare hva som 

faktisk forventes av studentene og hva studentene kan forvente av oss da. (Informant 

5) 

Hun forteller videre at dette er noe de har spesielt fokus på tidlig i studieløpet, slik at 

studentene skal ha et realistisk bilde av hva det vil si å være nettstudent helt fra begynnelsen. 

Informant 5 er også opptatt av å samle informasjon om studentenes evaluering av studiet 

underveis, ikke bare på slutten: "Det er ikke vits i å vente til det er slutt liksom, for da er det 

jo for seint, men hvis vi tar sånne småmålinger underveis og hvis det skulle dukke opp noe 

som vi ser at ikke er bra, så har vi også mulighet til å gjøre noe med det." (Informant 5) Også 

Informant 1 er opptatt av å få informasjon om og fra studentene underveis i studiet med 

samme begrunnelse, at det er for sent å sette inn tiltak når studentene er uteksaminert. 

Informant 2 trekker frem studenter som en aktør som kan initiere endringer i måten skolen 

organiserer studieløp og undervisning:  

Her på skolen begynte det med at noen produserte videoer, og da skjer det noe på 

skolen da, at andre studenter hører at de får video, og så begynner de å etterspørre det. 

Og det er jo en spennende prosess da. Da etterspør studentene det, og plutselig 

oppdager læreren at ja, her må vi produsere videoer. Sånn at da var ikke det en sånn 

ledelsesføring, det var en etterspørsel fra studentene. (Informant 2) 

Han opplever dette som en positiv prosess, som det er enklere å motivere lærerne for enn en 

toppstyrt endring. 

Utfordringer 

Informant 1 sa tidlig i undersøkelsen at han ikke opplevde noen forventninger knyttet til sin 

rolle, men når han blir bedt om å beskrive utfordringer sier han: " Det eneste presset jeg har 

på meg er at de forventer at vi skal ha 3-400 på to år. Fra 0 til 3-400 studenter på to-tre år." 

(Informant 1). Informant 4 forteller at stor vekst har gjort det utfordrende å organisere 

undervisningshverdagen og få en strukturert og stabil organisering, hun bruker begrepene 

"vokseproblemer" og "voksesmerter" for å beskrive problematikken. Tanken om at vekst er en 

bekymring trekkes også frem av Informant 5. 
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Rask utvikling innenfor fagområdet pekes også på av flere informanter, Informant 5 sier blant 

annet: "alt går jo bare fortere og fortere på en måte, så det er liksom det at du må være med i 

forhold til utviklingen av nettbaserte studier generelt og all den teknologien og pedagogikken 

og alt som skjer i den verden der. Det er jo fortsatt relativt nytt, så det er jo mye som skjer". 

Også Informant 4 ser på nettbasert undervisning som noe nytt og et område der det skjer mye 

utvikling. Informant 1 peker videre på den raske utviklingen som grunn til å velge ut 

nettlærere med omhu, han er svært opptatt av at det skal satses på nettlærere som vil og kan 

undervise på nett, og mener det er nødvendig for å klare å henge med i en rask utvikling: 

"Dette går så fort og det skjer så mye på denne utviklingen her at det er nok for oss å bare 

være med, og så skal vi i tillegg sitte og motivere og slite med folk som ikke vil?" 

Målgruppen for nettbaserte studier skiller seg fra heltidsstudenten, blant annet ved at de 

kombinerer studiene med jobb, dette ser også flere av informantene som en utfordring: "Så ser 

vi at de studentene som går på nettstudie, de har jo jobb i tillegg, sånn at de forsvinner gjerne 

for oss. (…) Vi har sett hele tiden at vi har utfordring med å tilby de godt 

undervisningsopplegg mellom samlingene." (Informant 2). Siden studentene er i jobb, 

oppleves det som nødvendig å jobbe frem fleksible løsninger som kan kombineres med dette, 

det er et av argumentene for å tilby nettbaserte studier i utgangspunktet: "Altså, de 

utfordringene som ligger der er jo at det blir mer og mer krav om at ting skal være nettbasert, 

at arbeidsgivere egentlig ønsker at sine arbeidstakere skal øke sin kompetanse, men de skal 

ikke ha fravær fra arbeidsplassen, i hvert fall minimalt." (Informant 3) 

Fire av fem informanter oppgir at det ikke er rimeligere for skolen å tilby nettbaserte studier 

enn studier på campus, og opplever heller ikke innsparing som hovedmotivasjonen til å tilby 

nettbaserte utdanninger. "det er dyrere. Det koster mer å ha nett. Man kan ikke tro at nett, hvis 

man har en intensjon om å gjøre dette for at det skal bli billigere, så er det ikke liv laga. 

(Informant 1). Hovedårsaken til dette, forklares med at lærerressursen som avsettes til å 

undervise på nett er lik som om emnet skulle vært undervist på campus, samtidig som det 

kanskje kreves ekstra utstyr, opplæring, programvare, spesialrom og lignende. Likevel er ikke 

økonomi helt irrelevant for skolene. Informant 4 snakker om at nettbaserte klasser har blitt 

viktig for studentrekruttering for sin skole, siden det stadig blir færre som studerer fulltid på 

campus: " Det som er sårbart er jo dagtidsklassene knyttet til at de blir mindre og mindre. Og 

når det er veldig små dagtidsklasser brukes det jo mye ressurser på de", nettbaserte studier blir 

dermed et ledd i å opprettholde studietilbud, også på campus. Informant 1 kritisk til 



 

40 

 

kryssfinansiering av studier: " Men de pengene her sånn, (..), de må ikke gå til å dekke 

underskudd hos andre. De pengene må gå til å videreutvikle oss. For en av årsakene, tror jeg, 

til at man er så opptatt av å tjene penger, er at man har sånne pengesluk og underskudd i 

enkelte linjer".  

Informantene peker også på at finansieringen av fagskolene er for dårlig. Informant 3 bruker 

begrepet "å drive dugnad" om fagskoledrift, og forklarer det slik: "de nasjonale rammene ikke 

går i hop (…). Vi har jo utregningsmodeller på det her og i utgangspunktet, de nasjonale 

tilskuddene dekker egentlig bare det pedagogiske, og så har man da utviklingsarbeid og det 

administrative i tillegg." Svarene fra Informant 4 bekrefter at fagskolene har slitt økonomisk, 

men samtidig håper hun at dette kan endre seg. 

4.4 Ledelse og kvalitetsarbeid 

Dette underkapitlet omhandler informantenes beskrivelser av hvor ledelsen får informasjon 

om utdanningstilbudenes kvalitet fra, hvordan kvalitet arbeides med og hvordan de prioriterer. 

Informasjon om kvalitet 

Informantene forteller at de får tilbakemeldinger som kvaliteten på studiene fra flere aktører 

og på ulike måter. Informant 4 henter informasjon fra arbeidsgivere: "hva er det dere trenger, 

tilbyr vi det dere vil ha ute i markedet nå, og hvordan ser glasskulen ut i fremtiden?" 

Informant 3 forteller også om dialog med arbeidsgivere, og Informant 1 om hvordan påtrykk 

fra næringslivet kan før til opprettelsen av nye studietilbud. 

Videre er både studenter og lærere aktører det innhentes informasjon om kvalitet fra. 

Informant 4 har en delt stilling, der hun både fungerer som rådgiver for studentene, og er 

studiekoordinator og dermed får mange innspill fra lærerne: "egentlig er det veldig all right å 

ha to funksjoner for da greier man å fange opp mer av hva det dreier seg om, eller helheten, at 

det ikke er så spesialisert. Det er litt vanskelig å forklare, men da føler jeg at det å liksom ha 

en fot i hver leir da, er på både litt godt og vondt, egentlig". Også Informant 5 forteller at hun 

får informasjon om kvalitet både fra studenter og lærere. 

En metode for å samle inn informasjon om kvalitetene er jevnlige evalueringer: "etter hver 

samling kjører vi en evaluering mot studentene og vi er veldig konkrete i de spørsmålene vi 
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stiller til studentene og ber om konkrete tilbakemeldinger (Informant 5). Også Informant 2 og 

4 forteller om dette. Informant 5 forteller også at studentsamtaler brukes til samme formål: 

"Vi har også studentsamtaler, altså en til en samtale". 

Informant 2 trekker også frem tilsyn fra NOKUT som en metode å skaffe seg informasjon om 

utdanningens kvalitet på: "Og de har jo laget en rapport der de har lagt føringer da. Og de er 

tydelige på at der må vi videreutvikle oss". 

Arbeid med kvalitet 

I arbeidet med kvalitet, fortelles det om flere ulike måter dette gjøres på. En av måtene 

handler om at kvalitet er tema på møter mellom ulike aktører: "administrasjonen og lærerne 

har nok møtepunkter til å sikre at vi har truffet med logistikken når vi legger opp 

undervisningsopplegget" (4). Informant 5 forteller om det samme "Så etter hver samling, eller 

mellom hver samling, så har vi da altså møter der nettlærerne og meg som leder da samles og 

diskuterer hva har skjedd siden sist og på en måte hvordan vi legger opp løpet videre 

fremover". Videre forteller hun: " Man får sitt pass påskrevet altså. Men det er noe lærerne 

selv har tenkt at det er mye læring i det da, ikke sant. Dette er på mange måter en ny måte å 

undervise på, og da er det viktig å få tilbakemeldinger på hva som fungerer og hva som ikke 

fungerer." Informant 1 peker på at også lærerne har et ansvar: "Og da er det ikke sånn at du 

bare kan forlange at "dette gjør ledelsen". Vi som underviser må også tilpasse oss og hjelpe 

ledelsen til å lede ". Også Informant 2 snakker om at tilbakemeldinger fra studentene er tema i 

møter klassekoordinatorer og lærere. Informant 3 forteller om pedagogiske diskusjoner 

knyttet til nettundervisning: "den modellen vi har nå var veldig gjennomarbeidet av det 

pedagogiske personalet før vi gikk på den. Og det er jo lange diskusjoner og møtevirksomhet 

bak det opplegget vi har i dag". Han reflekterer også over en observasjon han har gjort: " Og 

det som er interessant, og som vi noen ganger kan bruke til å diskutere på, det er når, hva er 

det som skjer når studentene opplever at de er fornøyde, men det pedagogiske personalet ikke 

er fornøyd?" 

Som tidligere skrevet, er tilbakemelding fra studentene en måte å få informasjon om kvalitet 

på. Informant 5 snakker om hvordan tilbakemeldingene betraktes i etterkant:  

"Sånn at hvis de skal sette en score på en skala fra 1-10 på fagskolen, så kan du 

risikere å få 0 fra en, men hvis du går inn og ser litt på hvorfor han har satt den nullen, 
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så er det kanskje fordi at forventningen helt noe annet enn det vi faktisk kan bidra med 

da, ikke sant." (Informant 5) 

Også Informant 4 sier noe om hva hun tenker om innspill fra studenter: "Ikke for at vi skal 

imøtekomme alle krav, men på en måte håndtere det da". Informant 2 forteller om ordninger 

for å kontrollere gjennomført forbedringsarbeid: "Ja, og så skal alle sertifiseres, så nå sitter 

alle lærerne her på skolen og gjør sertifiseringsoppgaver, så de må da få signert av 

prosjektleder og ledelse på at de har gjort de oppgavene og er sertifisert som nettlærer på vår 

skole da". Han forteller også at skolen har ett sett med regler for å sikre kvalitet, og at han 

opplever tilsyn fra NOKUT som en styrking av kvaliteten: "Jeg tenker at både NOKUT, 

revisjonen og tilsynet føler jeg er veldig gode bidrag til å heve kvaliteten." 

Å utvikle kunnskap og kompetanse ses på som en måte å heve kvaliteten på: "Jeg tenker også 

på kvalitetsutvikling av lærerkreftene, nå har vi jo lærere, i hvert fall noen lærere som har på 

en måte nettpedagogisk utdannelse, men ikke alle" (Informant 5). Også informant 3 snakker 

om hvordan hans skole kommer til å oppmuntre lærerne til å melde seg på et utdanningsløp i 

nettpedagogikk, og at det bunner i krav fra NOKUT. Informant 1 er opptatt av at ledelsen skal 

være det han kaller "operativ". For å kunne være det, må ledelsen ha kompetanse: "jeg tenker 

kvalifisert, og da tenker jeg ikke kvalifisert leder, men være en kvalifisert person til å forstå 

hva læring er og hva studentene driver med. De må forstå skole, de må forstå studentenes 

situasjon og læring og hva det er å lære for dem." Også informant 2 trekker frem behovet for 

at det trengs kompetanse i nettpedagogikk på ledernivå, og forteller at hans skole har ansatt en 

"e-pedagog".  

I tillegg til kompetanse, er også motivasjon hos dem som skal undervise på nett viktig, 

spesielt hos to av informantene: "Vi har bare tatt med dem som er interessert og har lyst." 

(Informant 1) Han begrunner også valget:  

Det blir som et fotballag: skal du vinne en kamp, så kan du ikke sette på alle, for alle 

skal være med, de skal motiveres. Du må toppe med det beste laget for å komme 

fremover. Hvis du slipper innpå de som scorer selvmål, så blir du mer springene for å 

unngå selvmålet, enn å komme videre. Så vi er nødt til, og heldigvis har rektor vært 

tydelig på det, og han har sagt det. Han har vært tydelig på at alle får et tilbud, men vi 

kjører ikke motivasjonsprosesser og full pakke. De får et tilbud: dette skal vi jobbe 
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med på fagskolen her sammen, vil du være med? Hvis du vil det er du hjertelig 

velkommen, nå eller seinere, " (Informant 1) 

Også Informant 2 snakker om at det kanskje etter hvert bør være slik at ikke alle underviser 

på nett: "Og det vil kanskje medføre at ikke alle SKAL være nettlærere. Ikke kan, ikke skal, 

ikke vil". 

Prioriteringer 

Når det gjelder hvilke krav og forventninger som må prioriteres er det ulik innspill fra 

informantene. Til tross for at de fleste informantene er tydelige på at det kan være 

problematisk å bruke studentevalueringer som måling på kvalitet, er studentene likevel en 

gruppe som det er stor enighet at skal prioriteres: " Studenten er viktigst, men de skal ikke få 

viljen sin i alt", uttaler Informant 5. Informant 1 fokuserer også på studentene, men fra en 

annen innfallsvinkel, han peker på at det er læringen som er det viktigste, og at det må veie 

tyngre enn hensynet til økonomi og kostnader. Informant 4 er også opptatt av studentene, men 

i hennes delte rolle, opplever hun at det varierer om hun prioriterer studentene, eller lærerne. 

Hun sammenligner det med en slags pendel, der studentene blir prioritert, dersom lærerne har 

vært prioritert en stund, og motsatt. 

Også arbeidsgivere oppleves som viktige å prioritere: "hvis ikke vi har et arbeidsliv der ute 

som ser behov for både for den kompetansen som vi kan til deres arbeidstakere, eller ser at 

den modellen vi har tilfredsstiller deres krav, så sitter vi jo uten "kunder", for å si det sånn." 

(Informant 3) 

Informant 2 fokuserer mest på NOKUT som den viktigste parten å tilfredsstille kravene og 

forventingene til: "NOKUT er veldig førende da". Han begrunner dette med at godkjenning 

av NOKUT er en forutsetning for å tilby utdanning. 

Helt mot slutten av intervjuet, forteller Informant 4 om hvordan hun tenker når hun prioriterer 

oppgaver: 

Jeg tror det er veldig viktig å, man må jo ha noen fokusområder. Og hvis jeg liksom 

hadde vært styrt av følelser hele tiden så ville jeg ikke klart å holde på fokusområdene. 

Jeg må ha litt is i magen, egentlig (…) jeg tror det er litt viktig å holde fokuset, ellers 
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så klarer vi aldri å lage en kultur, eller lage en rutine, som gjør dette funker i 

organisasjonen og kan bli oppfattet som en del av et kvalitetsstempel da. (Informant 4) 

4.5 Oppsummering av funn 

Mine data viser at det er både forskjeller og likheter i hvordan informantene beskriver 

kvalitet. Noen av dem kobler kvalitet til læringsutbytte, andre det til organisering og struktur. 

Enkelte av informantene er også opptatt av at det må være realistiske forventninger, dersom 

kvalitet skal kunne vurderes riktig. 

Teknologi trekkes ut som en faktor som har betydning for kvalitet, spesielt i nettbasert 

undervisning, og det er en av de faktorene som skiller seg fra ordinær undervisning på 

campus. Videre forteller informantene at nettbasert undervisning er noe mange har meninger 

om, selv om det varierer hvor mye kunnskap de som uttaler seg har om saken. Både studenter, 

lærere og skoleeier er eksempler på aktører med meninger om nettstudier. 

Studentene er en gruppe aktører som trekkes tydelig frem som gruppe med meninger og 

påvirkningskraft. De har forventninger knyttet til arbeidsmengde og tidsbruk, og en av 

informantene er tydelig på at hun opplever at studentenes forventninger har endret seg til at de 

større grad enn tidligere forventer tilrettelegging, hun bruker begrepet "kravkultur" for å 

beskrive fenomenet. Spesielt to av informantene er opptatt av å gjøre studentenes 

forventninger mer realistiske, slik at de vurderer kvaliteten på studiet mer i tråd med det som 

er rimelig. En informant, Informant 2, peker også på at studenttilbakemeldinger kan gi 

grobunn til endringer og viser til at endringene de gjør i undervisningsmetodikken sin nå 

skyldes tilbakemeldinger fra studentene. Han opplever at nettopp det at forventningen 

kommer fra studentene gjør det lettere å få gjennomslag for endringene. 

Informantene opplever utfordringer knyttet til kvalitet. En tydelig utfordring er vekst, enten i 

form av at det forventes vekst, eller at veksten allerede har begynt. Det trekkes frem at 

nettbaserte studier i tillegg er et pedagogisk område der det skjer raske og store endringer, noe 

som gjør det ekstra utfordrende å holde seg oppdatert. Også finansiering trekkes av noen frem 

som en utfordring knyttet til kvalitet. Informant 3 bruker begrepet "dugnadsarbeid" for å 

beskrive hvordan det er å drive fagskole innenfor den eksisterende økonomiske rammen. 
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Innenfor ledelse forteller informantene at de får informasjon om utdanningstilbudenes kvalitet 

fra ulike kanaler. Undersøkelser blant studenter og ansatte, studentsamtaler og dialog med 

næringslivet er eksempler på hvor de får informasjonen fra. Videre jobber de ulikt med 

kvalitet. Flere snakker om at kvalitet er tema på møter og forsøker å se hva som ligger bak 

informasjonen de får. En informant, Informant 2, trekker også frem tilsynsrapport fra 

NOKUT som et bidrag i kvalitetsarbeidet, fordi det legitimerer satsningen på nettbasert 

undervisning. Kompetanse hos lærere og ledere er vider noe flere av informantene betrakter 

som viktig for kvalitetsutvikling, det samme gjelder å velge lærere for nettundervisning som 

er motivert og interessert. 

Informantene har også ulike prioriteringer. Noen er tydelige på at det er hensynet til 

studentene som veier tyngst, andre taler for at de er mest opptatt av å tilfredsstille kravene til 

NOKUT eller være lydhøre ovenfor innspill fra arbeidsgivere. 
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5 Drøfting i lys av teoretiske 

perspektiver 

I denne delen av oppgaven vil jeg drøfte funnene fra undersøkelsen opp mot teorigrunnlaget. 

Siden jeg har valgt en induktiv analysemetode, er kapitlet organisert etter overskriftene fra 

kapitlet om empiriske funn, da funnene vil være førende for å besvare problemstillingen. Til 

slutt vil jeg oppsummere hovedtrekkene i analysen og drøftingen. 

5.1 Beskrivelser av kvalitet 

Et viktig funn i undersøkelsen er at informantene legger ulike ting i kvalitet. De beskriver det 

på ulike måter, og de fokuserer på ulike områder ved skoledriften. Dels kan dette kanskje 

skyldes at informantene har ulike roller ved skolene, slik at det er naturlig for dem å se 

kvalitet på ulike måter, men kanskje kan det også ha andre årsaker. Måten kvalitet omtales og 

fremheves som viktig av informantene, og snakk om at det skal være "kvalitet i alle ledd", kan 

henge sammen det store kvalitetsfokuset i dagens samfunn. Faren ved dette fokuset på 

kvalitet, er at det kan bli et uthulet begrep uten substans (Stensaker, 1998). 

Når jeg går nærmere inn på informantenes beskrivelser av kvalitet, er det ingen av dem som 

benytter begreper som struktur-, prosess-, og resultatkvalitet, men det kan likevel se ut til at 

kvalitetsbeskrivelsene kan plasseres i disse kategoriene. Strukturkvalitet handler om 

rammebetingelser, eksempelvis lovverk, læreplaner og ressurser som økonomiske ressurser 

og fasiliteter (Fevolden & Lillejord, 2005, s. 37). I datamaterialet finnes beskrivelser av 

kvalitet som oppdaterte læringsutbyttebeskrivelser, teknisk utstyr og verktøy, rom og utstyr, 

samt beskrivelser ved å bruke ord som "logistikk" for å beskrive forhold som har med 

organiseringen av utdanningstilbudene å gjøre, slik sett kan det se ut til at dette 

kvalitetsaspektet er en del av informantenes oppfattelse av kvalitet. Prosesskvalitet handler 

om faktorer knyttet til læringsmiljø, eksempelvis arbeidsmetoder, planlegging og 

tilrettelegging av undervisning (Fevolden & Lillejord, 2005, s. 36). Med beskrivelser av 

kvalitet som handler om at opplæringen som skjer på nett må være tilpasset studentgruppen, 

at det handler om en egen undervisningsmetodikk tyder på at også dette formen for kvalitet er 

representert i informantenes oppfattelse av kvalitet. Den siste kategorien, resultatkvalitet, 

dreier seg om det utbytte studentene skal ha av skolegangen, kanskje spesielt knyttet til læring 
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(ibid.). Flere av informantene kobler kvalitet til læringsutbytte, selv om noen oppfatter læring 

som knyttet til definerte mål i læringsutbyttebeskrivelsen, mens andre kobler det til 

studentenes opplevde læringsutbytte. Dette kan kanskje tolkes både som at kvalitet oppfattes 

ulikt, og at i tillegg andre begreper knyttet til kvalitet ikke har et entydig innhold for alle. 

Slik sett tyder funnene i undersøkelsen på at oppfattelsene av hva kvalitet i nettbasert 

fagskoleutdanning er, ligger tett opp mot kvalitetsbeskrivelsene struktur-, prosess- og 

resultatkvalitet. Samtidig brukes ikke tydelige begreper fra teorien, og det kan se ut til at 

informantene har ulik oppfatning i hva eksempelvis læringsutbytte innebærer. I følge Roalds 

(2012) modell om usammenlignbare kvalitetsdiskusjoner, kan det, ut ifra mine data, være en 

fare for at kvalitetsdiskusjonen rundt nettbasert fagskoleutdanning kan bli slik. Dersom det er 

tilfelle, kan konsekvensen bli lite målrettet kvalitetsarbeid der alle drar i ulike retninger. 

Samtidig hevder Sivesind og Bachmann (Roald, 2012) at begrepsgjøring endrer skolen i seg 

selv, uten å gå nærmere inn på om det er en fordel eller ulempe. De advarer imidlertid mot å 

trekke kausale slutninger, eksempelvis dersom man tar for gitt at god struktur- og 

prosesskvalitet er en forutsetning for god resultatkvalitet. Kan det være mulig at studentene 

selv, eller lærerne opplever at sluttresultatet er bra, selv om prosessen dit ikke har vært 

optimal for eksempel? Når Informant 3 reflekterer, peker han på at studentene kan være 

fornøyde, men at pedagogene opplever at undervisningen ikke er like god som før. Dette kan 

kanskje ses på som et eksempel på at opplevd resultatkvalitet kan være god for noen, selv om 

noe i prosessen underveis ikke oppleves å ha den beste kvaliteten. Dette taler for at Sivesind 

og Bachmanns advarsel kanskje bør tas på alvor, men at man heller bør strebe etter en 

helhetlig kvalitetsforståelse. 

Hvis jeg ser informantenes svar opp mot Harvey og Greens tidligere funn om at det fantes 

minst fem ulike måter å definere kvalitet på (Stensaker, 1998, s. 19-20), kan det også se ut til 

å stemme noe overens med mine funn. Både relevans for arbeidsmarked i skolens region, og 

fokus på endringsvilje og utvikling blir beskrevet som betydningsfullt for kvalitet siden 

nettbaserte utdanninger er i stor utvikling der det skjer mye på kort tid. Videre reflekterer 

Informant 3 over hvorvidt kvalitet alltid behøver å bety best mulig, eller om det holder med å 

definere noe som "godt nok", dette samsvarer med at kvalitet kan kobles til en standard, stort 

sett i form av et minstekrav. På den andre siden, er det lite fokus på økonomi blant 

informantene, om noe er de tydelige på at nettbaserte studier koster mer enn ordinære studier 

på campus, og gjennomføringsraten nevnes kun knyttet opp mot kvalitet av en informant, 
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Informant 4. Videre avviker mine informanters svar også noe fra Harvey og Green (Stensaker 

1998). Harvey og Green peker for eksempel ikke på læringsutbytte, eller organisering av 

undervisning som måter å definere kvalitet på. Her avviker mine informanters beskrivelser fra 

teorien. Kanskje kan det dermed være rom for å se om det kan finnes enda flere måter å 

definere kvalitet på. 

Samtidig vil flere ulike måter å definere kvalitet på, kunne åpne opp for enda større grad av 

usammenlignbare kvalitetsdiskusjoner, og dermed utfordre i hvor stor grad det vil bli enkelt 

med målrettet kvalitetsarbeid hvis det viser seg at det ligger ulike kvalitetsdefinisjoner til 

grunn, noe som igjen kanskje kan lede til et uthulet kvalitetsbegrep. På den andre siden kan 

flere, nyanserte begrep kanskje også bidra til en mer tydelig kvalitetsdiskusjon, dersom man 

er bevisst på denne utfordringen. Forutsetningen må imidlertid være å avklare 

kvalitetsbegrepet innenfor den aktuelle settingen, slik at man kommuniserer om den samme 

formen for kvalitet, og dermed kan unngå at de ulike oppfatningene påvirker målsettingen. 

5.2 Meninger, forventninger og utfordringer knyttet 

til kvalitet 

Min undersøkelse har avdekket at det er mange ulike aktører som har meninger og 

forventninger knyttet til nettbasert fagskoleutdanning, og på flere ulike nivå. Informantene 

beskriver både studenter, pedagogisk personale, skolens styre, skoleeier og 

godkjenningsorganet NOKUT som aktører som må tas hensyn til. Enkelte av disse kravene og 

meningene kan komme i konflikt med hverandre. Eksempelvis opplever Informant 3 at styrets 

forventninger om at skolen skal tilby nettbaserte studier kommer i konflikt med det 

pedagogiske personalets oppfattelse av kvalitet på undervisningen, eller at de av andre årsaker 

ikke er motivert til å undervise på nett. Andre aktører som ut ifra mine funn ser ut til å kunne 

ha motstridende krav, er lærere og studenter, det ser vi for eksempel i hvordan Informant 3 

beskriver at studentene er tilfredse med et studietilbud pedagogene mener er dårligere enn 

tidligere. Informantene opplever det ikke som noe krav i seg selv at nettbaserte studietilbud 

skal være rimeligere enn å undervise på campus, samtidig som flere av dem peker på 

utilstrekkelig finansiering, sammenlignet med at det forventes at det både skal drives 

pedagogisk virksomhet, skolen skal ha en administrasjon, samt drive utviklingsarbeid. Slik 

sett kan det kanskje også være en motsetning mellom forventningene til hva skolen skal 

mestre av oppgaver og finansieringen. Flere informanter trekker også frem teknologi, og 
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manglende samsvar mellom hva som forventes av teknologien og hva den klarer å levere som 

et spenningsfelt. Hva informantene legger i problemer med teknologien varierer noe, men for 

noen handler det om ustabile kommunikasjonsverktøy i møtet med nettstudentene, mens for 

andre at de ikke kjenner til noe verktøy som sikrer god nok informasjonsflyt og at utviklingen 

av nødvendige verktøy ikke går raskt nok. Hvis jeg plasserer motsetningene som kan ha 

innvirkning på kvaliteten i en modell tilsvarende krysspressmodellen presentert av Møller i 

2004, kan den se slik ut: 

 

Figur 3: Ledere for nettbaserte fagskoleutdanningers krysspress (etter Møller, 2004, s. 190) 

  

Modellen jeg har satt sammen ut ifra informantenes svar, samsvarer med andre ord ikke helt 

med modellen Møller presenterte, men det er likevel en del likheter, og det kan se ut til at 
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ledere av nettbaserte fagskoleutdanninger står i et spenningsfelt mellom ulike krav, 

forventinger og rammevilkår.  

Fra skoleeier kommer det krav om at skolen skal tilby et nettbasert studieopplegg og at 

kvaliteten på læringsutbytte skal være like god som på ordinær klasseromsundervisningen, 

mens enkelte av informantene opplever at pedagogene ikke opplever det som mulig å få til. På 

den andre siden, er det også informanter som peker på at kvaliteten på læringsutbyttet på nett 

er minst like godt som på ordinær undervisning, det betyr at dette ikke er et funn som er 

entydig. I tillegg pekes det av flere på at det kan skyldes manglende kompetanse knyttet til 

hva nettbasert undervisning er. På den ene siden peker pedagogene på at det de opplever som 

urealistiske forventninger fra styret, skyldes manglende kunnskap. På den andre siden hevder 

pedagogene som mener at nettbasert undervisning er minst like god som 

klasseromsundervisning, at også denne motsetningen skyldes kunnskapsløshet. Det kan derfor 

se ut til at de kryssende forventningene i tilknytning til dette punktet omhandler for lite, eller 

ulik kompetanse om nettbasert undervisning. 

Videre opplever informantene at lærernes og studentenes krav og forventninger ikke alltid 

samsvarer. Også dette er et funn i tråd med tidligere forskning på studiekvalitet. Varhaug 

(2012) peker på at studenter og lærere ofte har ulik oppfatning av studiekvalitet, og at det 

derfor er ekstra viktig at begge parter får mulighet til å uttale seg om kvaliteten. Ulempen ved 

dette, er at studentenes tilbakemelding kan gjøre det fristende å "senke" listen når studenten 

skal vurderes, siden tidligere undersøkelser viser at det finnes en korrelasjon mellom 

studentenes forventninger til karakter og hvor fornøyde de er med studiet de går på (Eiszler, 

2002, Kidd & Latif, 2004 og Langbein, 2008). Informantene i min undersøkelse peker på at 

forventningsavklaring er viktig, slik at studentene har et realistisk inntrykk av hva de kan 

forvente av skolen. Dette opplever også mine informanter er nødvendig for at studentene skal 

settes i stand til å vurdere kvaliteten ved studiene korrekt da noen av forventningene, ifølge 

informantene handler om større grad av tilrettelegging enn det som er mulig, eller mindre 

arbeidsmengde på studentene enn det som kreves for å nå læringsutbyttebeskrivelsen. Hvis vi 

ser på teorien om usammenlignbare kvalitetsdiskusjoner, kan noe av årsaken til denne 

utfordringen ligge her, at studenter og lærere definerer kvalitet ulikt. I så måte er en 

forventningsavklaring en måte å sørge for at kvalitetsdiskusjonen i større grad handler om det 

samme innholdet i kvalitetsbegrepet. Samtidig, hvis forventningsavklaring skal brukes som 

tilnærming for at studentene, betyr det at skolens personale i stor grad får definere kvalitet, og 
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dette kan redusere studentenes mulighet til å påvirke, slik Varhaug (2012) peker på at er 

viktig for å få balanse i kvalitetsvurderingen. 

Til tross for at noen av informantene uttrykker skepsis knyttet til studentenes meninger og 

vurdering av kvalitet, er det også positive aspekter ved å få tilbakemeldinger fra studentene. 

Når Informant 2 forteller om at det var studenttilbakemeldinger som utløste arbeidet med å 

tilby nettbaserte utdanninger, viser det at dette er en gruppe aktører som kan ha betydning for 

utviklingen av nettbasert fagskoleutdanning. I det tilfellet oppleves studentene som en styrke 

når det gjelder å få gjennomslagskraft for et utviklingsarbeid, og dersom en av definisjonene 

som blir brukt om kvalitet er endringsvilje og utviklingsorientering (Stensaker, 1998), er dette 

et eksempel på hvordan studentenes tilbakemeldinger kan heve kvaliteten. Også bruken av 

underveisevaluering, for å kunne korrigere mangler før studentene er uteksaminert oppleves 

som en styrking av kvaliteten blant flere av informantene, dette kan henge sammen med en 

oppfatning av at kvalitet handler om både prosessen underveis i tillegg til det endelige 

resultatet.  

I andre sammenhenger oppleves forventninger fra studentene som noe som kan forringe 

kvaliteten, dette ser vi eksempelvis når Informant 3 peker på at studentene kan se ut til å 

ønske å investere minst mulig tid og innsats i studiene. Også dette kan hektes på at kvalitet 

oppleves å ha noe med prosessen å gjøre, siden dette handler om læringsmiljø i form av 

arbeidsmetodikk. På den måten kan det se ut til at studentgruppen både kan bidra til kvalitet, 

men også true den. Dette samsvarer relativt godt med undersøkelser gjort om bruk av 

studentevaluering i kvalitetsarbeid. For å bruke studentundersøkelser aktivt i kvalitetsarbeidet 

kan det derfor synes viktig å kjenne til fordeler og ulemper ved kvalitetsvurdering foretatt av 

studentene, og at det gjøres en vurdering av om det bør gjøres grep for at studentens 

begrepsapparat skal samsvare med skolens personale, for eksempel i form av en 

forventningsavklaring. 

Motsetningen mellom forventningene knyttet til teknologi og tilgjengelig teknologi, handler 

om at informantene opplever at teknologien de har tilgang på i dag, ikke fungerer godt nok, 

og dermed påvirker kvaliteten. Dersom vi knytter teknologi opp mot begrepene resultat-, 

prosess- og strukturkvalitet, kan det se ut til at teknologi anvendt i nettbasert undervisning kan 

kobles til kvalitetsområdet prosesskvalitet som har med læringsmiljø å gjøre da eksempelvis 

elektroniske møteplattformer brukes til forelesninger og kontakt mellom lærer og student. 

Videre kan teknologien som handler om informasjonsformidling handle om strukturkvalitet, 
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da det kan virke inn på organiseringen av undervisning og studieløp. Hvis vi i tillegg ser på 

uttalelsene om at problemer knyttet til teknologi påvirker innholdet i dialogen mellom lærer 

og student til å dreie seg om disse problemene fremfor faglig innhold, kan det også være 

rimelig å anta at teknologien til sist får innvirkning på resultatkvaliteten. Hvis disse 

antakelsene stemmer, ser vi at teknologi blir en faktor som virker inn på alle 

kvalitetsaspektene i modellen med prosess-, struktur-, og resultatkvalitet. Det kan, basert på 

dette se ut til at teknologi blir en faktor som får stor betydning for kvaliteten totalt sett i 

nettbaserte studier. Når det er sagt, vil sannsynligvis ikke tilgang på god nok teknologi løse 

alle utfordringer knyttet til kvalitet, men som Informant 4 sier, ville det løst mye. 

Den siste motsetningen, mellom økonomiske forventninger og finansiering, handler om at 

informantene opplever finanseringen for fagskolen som for lav til å dekke alle reelle utgifter. 

Samtidig kan det være ulike årsaker til at det oppleves slik. En informant opplever at 

finansieringen kun dekker kostnadene knyttet til undervisningen, mens den i realiteten også 

skal dekke administrasjon og utviklingsarbeid, mens andre informanter peker på andre 

årsaker, for eksempel at klasser på campus stadig blir mindre, men likevel må finansieres fullt 

ut, eller at skoler brukes finansieringen for linjer med høy studentgjennomføring til å 

finansiere linjer som går med tap, såkalt kryssfinansiering. Den enkle løsningen på denne 

utfordringen er å øke de økonomiske bevilgningene til fagskolene, men samtidig kan det være 

verdt å se noe på dette opp mot kvalitetsbegrepet. Dersom kvalitet handler nettopp om 

økonomi, slik Harvey og Green argumenterte for at var en måte å betrakte kvalitet på 

(Stensaker, 1998, s. 20), er dette en ledelsesutfordring som kan håndteres ved å ty til grepene 

Informant 1 taler for, nemlig å ikke la suksessrike utdanningstilbud finansiere dem som går 

med underskudd. Videre kan man vurdere årsaken til at noen studietilbud får få studenter. 

Kan det skyldes at tilbudet ikke er relevant for dagens arbeidsmarked? Hvis det er årsaken, er 

også det å opprettholde slike tilbud i strid med oppfatningen om at kvalitet handler om 

relevans. Når det er sagt, er det også et tydelig funn blant informantene at å tilby nettbaserte 

utdanningstilbud er mer kostnadskrevende enn studier på campus på grunn av behovet for 

tilleggsutstyr, det kan derfor være mulig å tolke det dithen at informantenes følelse av for lav 

finansiering i en del tilfeller medfører riktighet, og dermed er en faktor som kan påvirke 

kvaliteten negativt. 
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5.3 Ledelse og kvalitetsarbeid 

Funnene på dette punktet drøftes i hovedsak opp mot Roalds (2012) perspektiver på 

kvalitetsarbeid. 

Roald (2012, s. 207) trekker frem viktigheten av å ha et bredt informasjonsgrunnlag for å 

vurdere kvaliteten. Informantene i min undersøkelse viser til ulike kilder for refleksjon, men 

med unntak av arbeidsliv og eksternt tilsyn fra NOKUT, samles det meste av informasjonen 

lokalt på skolen gjennom brukerundersøkelser og evalueringer. Informant 5 forteller også om 

studentsamtaler, dette gjør at denne skolen sitter både på kvantitative data fra 

brukerundersøkelser og kvalitative data fra samtaler med studentene. I følge Roald er dette en 

fordel i kvalitetsarbeid. Samtidig kan de ulike aktørene som bidrar i kvalitetsvurdering ha en 

slags "egen agenda" for det de bidrar med. Roald nevner elever som blir individualistiske og 

rettighetsorienterte, og dette samsvarer noe med det Informant 4 sier når hun forteller om den 

"kravkulturen" hun opplever at har blitt mer fremtredende blant studentene i nyere tid. Også 

arbeidsgivernes kvalitetsvurdering kan ha svakheter. Informant 3 forteller om at det fremstår 

som om de ønsker at ansatte skal få økt kompetanse, men lite fravær fra jobb, slik sett kan 

kanskje heller ikke arbeidsgivernes tilbakemelding vurderes som helt nøytrale. Videre sier 

Roald at fagfolks vurdering av undervisningskvalitet kan være motivert av å opprettholde 

egen autonomi og hindre innsyn. Dette kan også ses i sammenheng med Varhaugs påstand om 

at lærere og studenter ofte vurderer kvalitet svært forskjellig. Dersom dette skyldes ulik 

motivasjon for kvalitetsvurderingen, er det kanskje derfor fordelaktig at skolelederne også 

deltar i vurderingsprosessen og har et bevisst forhold til at ulike aktører kan ha motivasjon for 

sin måte å vurdere kvalitet på.  

Selv om det ser ut til at skolene har tilgang på store mengder informasjon om kvalitet, er ikke 

det i seg selv nødvendigvis til så mye hjelp, da det ifølge Roald i seg selv ikke bidrar til ny 

forståelse og utviklingsarbeid (2012, s. 202). Det kan derfor kanskje argumenteres for at en 

bevisst tilnærming til informasjonsmaterialet er viktig. Informant 5 synliggjør et slikt syn i sin 

refleksjon om at det er viktig å undersøke nærmere hvorfor for eksempel studenter har svart 

som de gjør på studentundersøkelser. Refleksjon må videre omdannes til kunnskap og den 

kvalitative og kvantitative informasjonen må ses i sammenheng for å skape denne kunnskapen 

(Roald, 2012). Dette krever ifølge Roald en tydelig ledelse som benytter arbeidsprosesser som 

legger opp til refleksjon, kreativitet og ansvar. Igjen kan dette tolkes som at kvalitetsarbeid 
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må jobbes med i fellesskap, men at det er et lederansvar å legge til rette for og drive arbeidet 

fremover. 

En kollektiv kunnskapsutvikling og refleksjon er viktig for at kvalitetsarbeid ikke skal bli 

repeterende og lite bevisst, ifølge Roald (2012, s. 198). Også her er flere av mine informanter 

på linje med Roald når de forteller om at kvalitetsvurderinger, eller kvalitet generelt ofte er 

tema på ulike møtearenaer, eksempelvis mellom lærere og ledelse. Varhaug og Stensaker 

peker på viktigheten av at kvalitetsarbeidet løftes opp på organisasjonsnivå og ikke overlates 

til den enkelte lærer, å finne slike felles arenaer er også viktig i henhold til deres syn. Faren er 

selvfølgelig at aktørene i møtene ikke har samme forståelse av kvalitet slik at vi får det Roald 

kaller inkommensurable (Roald, 2012, s. 199), eller usammenlignbare kvalitetsdiskusjoner. 

Da kan diskusjonen ende opp med få eller ingen konkrete resultater. 

Roald presenterer fire strategier for kvalitetsarbeid (2012, s. 214). Den første handler om 

kontrollorientert strategi og benytter resultatmålinger og brukerundersøkelser som underlag. 

Informantene i min undersøkelse forteller om utstrakt bruk av studentevalueringer, det kan 

derfor se ut til at dette er en strategi som benyttes. Også det informant 2 snakker om, med 

sertifiseringer og dokumentasjon, er i tråd med å benytte denne strategien i kvalitetsarbeidet. 

Den neste strategien kalles vedtaksstrategi. Flere av informantene oppgir at begrunnelsen for 

å begynne med nettbasert undervisning kommer fra vedtak, men det er ikke noe i 

datamaterialet som peker på at vedtaksstrategien benyttes i kvalitetsarbeidet. Når det er sagt, 

må ikke det bety at strategien ikke brukes, men informantene mine har i liten grad fokusert på 

det. Den tredje strategien, den opplæringsorienterte, er derimot i tråd med fokuset hos flere av 

informantene. Det pekes i stor grad på kompetansemangel om nettbasert utdanning, og det 

kan derfor kanskje være nærliggende å tro at dette vil være en sentral strategi for 

kvalitetsarbeidet i flere av skolene. Den fjerde strategien er den prosessorienterte. Den 

fokuserer på å ha gode møtearenaer og utvikling av kunnskap i fellesskap. Måten flere av 

informantene forteller om møter der svar på studentevalueringer og pedagogikk diskuteres, 

kan tolkes som at også denne strategien benyttes. Roald hevder at alle disse strategiene har 

styrker, og at i hvilken grad skolene er i stand til å velge strategi har betydning for 

utviklingskapasiteten (2012, s. 215). Slik sett kan dataen mine tolkes som at skolene benytter 

ulike strategier, men de sier ingenting om de ansvarlige for nettbasert utdanning har et bevisst 

forhold til strategiene eller ikke. Slik sett kan det være mulig at det på skolene kan gjøres 
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bevisste valg med tanke på strategivalg, men det kan også tenkes at det avgjøres av mer 

tilfeldige årsaker. 

Videre er det en strategi som informantene mine peker på, men som ikke omtales i Roalds 

modell: å kun velge motiverte lærere til å undervise på nett. Denne strategien handler om å i 

forkant kartlegge hvem som har vil, og deretter kun satse på dem. Informantene mine 

opplever at en slik strategi legger bedre til rette for en rask utvikling, enn å skulle ta med alle 

lærerne, også de som er skeptiske og kanskje svekker "fotballaget", som Informant 1 kaller 

det. Hvis vi tenker at dette også er en strategi som kan velges, kan det tolkes som at 

informantene i min undersøkelse har minst fem strategier å velge mellom i kvalitetsarbeidet. 

I Møllers krysspressmodell (2004) kommer det frem at skoleledere må finne en måte å 

håndtere de ulike forventningene på. Informantene trekker frem ulike aktører de velger å 

prioritere, og det kan kanskje tolkes som om de finner egne måter å takle presset på, eller det 

kan forklares med ulikheter i rolle, kultur eller andre kjennetegn ved den enkelte informant 

eller skole. Informant 4s uttalelse om at hun ikke kan la seg styre av følelser i 

kvalitetsarbeidet er et eksempel på hvordan informantene selv opplever det som viktig å ha 

fokus på mål: "Det er hele tiden prioritering av oppgaver og det, men jeg tror det er veldig 

viktig å, man må jo ha noen fokusområder. Og hvis jeg liksom hadde vært styrt av følelser 

hele tiden så ville jeg ikke klart å holde på fokusområdene." Hennes måte å tenke på, kan 

kanskje også være en måte å håndtere forventningene på, slik Møller (2004) hevder er 

nødvendig i skolelederrollen. 

 

5.4 Oppsummering 

For å kort oppsummere viser min undersøkelse at kvalitetsbegrepet tolkes og forstås ulikt. I 

rammen av teorien om prosess-, struktur-, og resultatkvalitet ser det ut til at alle disse 

aspektene tas med når informantene skal beskrive hvordan de definerer kvalitet. Samtidig kan 

den flertydige forståelsen for kvalitetsbegrepet bidra til en debatt om kvalitet der aktørene i 

debatten ikke snakker om det samme. En faktor som ser ut til å kunne ha ekstra betydning 

innenfor alle formene for kvalitet er teknologi, da den i analysen kan kobles til både prosess, 

struktur og resultatkvalitet. 
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Informantene i min undersøkelse opplever mange krav og forventninger knyttet til de 

nettbaserte utdanningstilbudene. Dette skaper et spenningsfelt som må håndteres, og det kan 

se ut til at de ulike informantene prioriterer aktørenes meninger og forventninger noe ulikt, 

dette kan ha ulike årsaker, eksempelvis personlige forhold hos informanten, deres formelle 

rolle, eller forhold ved skolen de tilhører. Samtidig opplever flere at avklarte forventninger gir 

mindre misnøye og press, kanskje kan dette ses i sammenheng med at kvalitetsdiskusjonen 

blir mer sammenlignbar dersom man diskuterer ut ifra samme forståelse av kvalitetsbegrepet. 

Informantene beskriver ulike måter å jobbe med kvalitet på. En del av disse kan forstås ut ifra 

Knut Roalds modell over strategier for kvalitetsarbeid, der kontroll, vedtak, opplæring og 

prosess trekkes frem som måter å jobbe med kvalitet. Det kan se ut til at informantene i denne 

undersøkelsen benytter flere av disse strategiene, i tillegg til å kun bruke motiverte lærere til å 

undervise på nett. Bakgrunnen for at informantene trekker frem den siste strategien er 

forankret i utviklingshastigheten på nettbaserte studietilbud, noe som fører til at om skolene 

skal bruke ressurser på motivasjonsarbeid kan det svekke muligheten til å henge med i 

utviklingen.  
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6 Funn og konklusjoner 

Basert på empiriske funn og drøftingen vil jeg nå kort gjøre rede for undersøkelsens tydelige 

funn opp mot forskningsspørsmål og problemstilling. 

6.1 Forskningsspørsmål 

Hvordan beskriver og forklarer ansvarlige for nettbasert fagskoleutdanning 

kvalitet? 

Et sentralt funn i min undersøkelse er at beskrivelsene av kvalitet er sammensatte og ulike. 

Noen fokuserer på læringsutbytte, andre på organisering, andre igjen på rammevilkår som 

økonomi. Dette kan imidlertid til en viss grad muligens forklares av at informanten brukt i 

undersøkelsen har noe ulike roller og ansvar på sin skole. En utfordring som kanskje man bør 

være oppmerksom på, er at dersom ikke kvalitetsbegrepet defineres tydelig, eller får en 

konkret ramme, er det en fare for at kvalitetsdiskusjonen blir preget av usammenlignbare 

innholdsforståelser. 

For å vurdere om kvaliteten er god, kan det også være fornuftig å definere kvalitetskrav og 

avklare forventninger. Svarene i undersøkelsen tyder på at vurderingen av kvaliteten i 

fagskolen i stor grad avhenger av hvilke forventninger den som skal vurdere har, 

forventningsavklaring oppleves derfor som en viktig del av kvalitetsbegrepet. Dette kan også 

henge sammen med at kvalitetsdiskusjoner kan bære preg av usammenlignbare oppfatninger 

av kvalitet, en forventningsavklaring kan dermed være en måte å bidra til en mer felles 

forståelse for hva kvalitet er. 

Hvilke utfordringer knyttet til kvalitet opplever ansvarlige for nettbaserte 

fagskoleutdanninger?  

I undersøkelsen er det noen områder som skiller seg spesielt ut når det gjelder å kunne 

utfordre kvaliteten i nettbaserte fagskoleutdanninger. Den første handler om teknologi. 

Teknologien oppleves som et viktig verktøy, både knyttet til struktur og informasjon til 

studentene, gjennomføringen av undervisningen og resultatene av opplæringen. Hvis det er en 

faktor som kan se ut til å påvirke både struktur-, prosess og resultatkvalitet er det dermed 

teknologi. 
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Det andre sentrale funnet knyttet til dette forskningsspørsmålet handler om aktører som stiller 

krav og har forventninger til nettbasert utdanning. Informantene uttrykker i stor grad at det er 

mange meninger, men at ikke alle som har meninger vet hva de egentlig snakker om. Dette 

kan vi betrakte opp mot modellen om krysspress for skoleledere (Møller, 2004). Dersom 

meningshaverne har en formell makt, for eksempel som skoleeier eller styre, kan det føre til 

igangsetting av tiltak før de er tilstrekkelig kvalitetssikret, slik eksempelvis Informant 3 

beskriver, der styret forventer igangsetting av nettbaserte studier, mens pedagogene opplever 

at kvaliteten på opplæringen blir dårligere. Slik sett kan det kanskje være mulig å si at 

motstridende krav og forventninger kan utfordre kvaliteten. 

Også studentene kan påvirke kvaliteten. Flere informanter forteller om studenter som har 

urealistiske forventinger til hva skolen kan tilrettelegge, eller hvor liten arbeidsmengden skal 

være. Samtidig kan funn peke på at informantene er oppmerksomme på at studentene skal 

lyttes til, men ikke få styre alt. Slik sett kan det se ut til at denne utfordringen er håndterbar 

for skolene. 

Hvordan kan skoleledere arbeide med kvalitetsutfordringene? 

Et av funnene i denne undersøkelsen handler om at ledelsen må finne balansen mellom 

forventningene og kravene som stilles til dem, da noen av disse kan komme i konflikt med 

hverandre, det vil si at skoleleder må mestre å stå i et spenningsfelt. Videre peker 

undersøkelsen på at dersom lederne avklarer forventninger i forkant, blir misnøyen mindre da 

aktører som studenter, ansatte og eier får en leveranse i tråd med det de forventer. 

Videre ser det ut til at det kan velges ulike strategier for å jobbe med kvalitet. Strategier som 

bærer preg av kontroll med bakgrunn i brukerundersøkelser, opplæring med fokus på 

kompetanseheving eller prosessfokusering der refleksjon og diskusjon i fellesskap er sentrale 

arbeidsmåter, ser ut til å være representert i metodene mine informanter benytter i 

kvalitetsarbeidet. I tillegg peker noen av informantene på at det å utelukkende bruke lærere 

som ønsker å undervise på nett, kan være en strategi for å sikre god kvalitet på det som 

leveres. Det å kjenne til ulike strategier, og bevisst velge den som egner seg best til ulike 

situasjoner, kan være en måte for skolene å drive et produktivt kvalitetsarbeid på. 

 



 

59 

 

6.2 Problemstilling 

Oppgavens problemstilling Hva er kvalitet i nettbasert fagskoleutdanning, og hva kan 

skoleledere bidra med i kvalitetsarbeidet? kan kanskje besvares slik: Kvalitet i nettbasert 

fagskoleutdanning ser ut til å være et sammensatt begrep. Totalt sett kan kvalitet i nettbasert 

fagskoleutdanning både dreie seg om struktur og organisering av studiene, metode for 

undervisning, bruk av hjelpemidler og teknologi og resultatet studentene sitter igjen med etter 

endt utdanning. De fleste av betraktningene kan settes inn under merkelappene struktur-, 

prosess-, eller resultatkvalitet, men ikke alle. Det vil si at det tyder på at det også i fagskolen 

kan mangle tydelige kvalitetsdefinisjoner. En faktor som ser ut til å kunne ha stor betydning 

for kvaliteten, uavhengig av hvordan du betrakter kvalitet, er teknologi. Teknologien 

gjennomsyrer både strukturen, prosessen underveis og det endelige resultatet. Det kanskje 

mest sentrale funnet i undersøkelsen kan derfor sies å være at kvalitet i nettbaserte 

fagskoleutdanninger henger sammen med teknologi. 

Funn i undersøkelsen tyder på at skolelederne står ovenfor flere utfordringer i arbeidet med 

kvalitet. Utfordringene handler i stor grad om håndtering av utfordringer og prioritering. For å 

kunne mestre dette, kan det å skaffe seg bred informasjon om vurdering av kvalitet bidra til et 

bedre kvalitetsarbeid, dersom informasjonen brukes til kollektiv kunnskapsutvikling og ikke 

bare ender opp som nettopp informasjon. I tillegg ser det ut til at å skape realistiske 

forventninger hos eksempelvis studenter er viktig for hvordan kvalitet blir oppfattet og 

deretter vurdert, og dermed igjen påvirke informasjonen som kommer inn i forkant av 

strategiarbeidet. At lederne er med i prosessen og ikke bare overlater kvalitetsarbeidet til den 

enkelte lærer kan være et viktig grep. Videre kan det se ut til at lederne som kjenner til ulike 

strategier for kvalitetsarbeid, og er bevisste på at det finnes ulike måter å jobbe med kvalitet 

på, kan det være et bidrag til kvalitet. Aktuelle strategier fra teorigrunnlaget er kontroll, 

vedtak, opplæring eller prosess. I tillegg peker funn i min undersøkelse på at motivasjon hos 

lærerne, at å kun velge lærere med lyst til å undervise på nett til nettbasert utdanningstilbud, 

er en strategi som fagskolen kan benytte seg av for bedre kvalitet. 
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Vedlegg 

 

Liste over vedlegg: 

Vedlegg 1: Informasjonsskriv til informanter 

Vedlegg 2: Intervjuguide 

Vedlegg 3: Eksempler på koder og kategorisering 

Vedlegg 4: Tilbakemelding fra NSD 

Vedlegg 5: Endringsskjema til NSD 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”Forventninger og krav i ledelse av nettbaserte 

fagskolestudier» 

 
Bakgrunn og formål 

Formålet med prosjektet er å belyse hvilke krav og forventninger ledere av nettbaserte 

fagskolestudier opplever i sin jobb og hvordan forventningene håndteres og prioriteres, samt 

ledernes begrunnelser for prioriteringer. Studien er et masterprosjekt ved Det 

utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo. 

 

Utvalget er plukket ut blant fagskoler som tilbyr nettbasert fagskoleutdanning. 

  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Å delta i studien innebærer å svare på et kort skriftlig skjema om hvordan nettbaserte studier 

er organisert ved skolen og egen bakgrunn. I tillegg vil det foretas et personlig intervju på 

inntil en time.  

 

Intervjuet vil omhandle informantens egen opplevelse av krav og forventninger til lederrollen, 

hvordan forventningene håndteres og hvilke tiltak som er satt inn. Lyden fra intervjuet blir tatt 

opp, i tillegg vil intervjueren notere. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun mastergradsstudenten, 

samt veileder som vil ha tilgang til opplysningene før de er anonymisert. Alle opptak 

anonymiseres og identifiserende opplysninger oppbevares adskilt fra opptak av intervju. 

 

I det publiserte materialet vil informantene og arbeidsstedene anonymiseres.  

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes i desember 2018. Alle data slettes etter innlevering og 

sensur av masteroppgaven. 

 

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: 

Masterstudent: Stine Hvila Lind, epost: stine.h.lind@hotmail.com, mobil: 97602933 

 

Ved spørsmål om studien kan også veileder Kristin Helstad kontaktes: 

epost: kristin.helstad@ils.uio.no, telefon: 22854066 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

 

mailto:stine.h.lind@hotmail.com
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Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

 

 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Intervjuguide, master 

Problemstilling:  
Hvilke forventninger og krav opplever ledere av nettbaserte 

fagskoleutdanninger, og hvordan håndterer de kravene og forventningene? 

 

Forskningsspørsmål Intervjuspørsmål Merknader 

Hvilke typer krav og 
forventninger opplever leder 
for nettbasert utdanning? 
 

Hvem opplever du at har 
meninger om nettbasert 
fagskoleutdanning? 
 
 

Eksempler:  
Studenter 
Samfunn 
Politikere 
Rektor 
Kolleger 
Deg selv 

Hvem stiller krav til eller har 
forventninger til deg som 
leder? 

Eksempler:  
Studenter 
Samfunn 
Politikere 
Rektor 
Kolleger 
Deg selv 

Hvilke krav og forventninger 
stilles til deg som leder? 

Eksempler: 
Stor gjennomføringsrate 
Konkurranse – rekruttering 
Drive billig 
Pedagogisk kvalitet 
 
 

Opplever du konflikt mellom 
noen av forventningene? 

 

Hvilke utfordringer opplever 
du i din lederrolle? 

Skiller de seg eventuelt ut fra 
andre ledere? 

Hvordan vil du definere 
kvalitet i nettbasert 
utdanning? 

 

Kan noen av kravene eller 
forventningene du opplever 
komme i konflikt med 
kvaliteten på utdanningen? 

 

Hvilke utfordringer ser du for 
deg innen ledelse av 
nettbasert fagskoleutdanning i 
fremtiden? 
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Hvilke tiltak settes i verk for å 
håndtere de ulike kravene og 
forventningene hos den 
enkelte leder? 
 

Hva gjør du for å imøtekomme 
dem som stiller krav til deg? 

 

Hvilke tiltak har du satt i verk 
for å tilfredsstille krav som er 
stilt til deg som nettleder? 

 

 Hvordan jobber du for at det 
skal bli god kvalitet i 
nettutdanningene? 

 

Hvilke tiltak planlegger du å 
sette i verk? Hvorfor? 

 

Hvordan begrunner nettleder 
sine prioriteringer av krav og 
forventninger? 
 

Hvorfor har du satt i verk disse 
tiltakene? 

 

Føler du at du har prioritert 
noen krav over andre? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Opplever du at prioriteringene 
kan påvirke kvaliteten på det 
nettbaserte studiet? 
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7 Eksempel på koder og kategorisering 
Informant 5 

Sitat Tekstnær kode Kategori Forskningsspørsmål Problemstilling 

Så det finnes ikke nødvendigvis en fasit eller 

to streker under svaret at gjør du sånn og 

sånn så er det god kvalitet, for det blir jo 

summen av veldig mye. Det er liksom ikke 

god kvalitet før du har et system som 

fungerer, som gjør det enkelt, som er 

intuitivt som gjør at både studenter og lærere 

får det til å fungere. Det må liksom være 

grunnlaget tenker jeg for kvaliteten og så 

kommer det faglige innholdet selvfølgelig 

som skal være på plass, men det hjelper på 

en måte lite med godt faglig innhold hvis 

teknologien svikter liksom, så alt henger jo 

liksom sammen 

Kvalitet er et 

sammensatt begrep 

Kvalitet Hvordan beskriver og forklarer 

ansvarlige for nettbasert 

fagskoleutdanning kvalitet? 

 

Hva er kvalitet i 

nettbasert 

fagskoleutdanning, 

og hva kan 

skoleledere bidra 

med i 

kvalitetsarbeidet? 

Det er liksom ikke god kvalitet før du har et 

system som fungerer, som gjør det enkelt, 

som er intuitivt som gjør at både studenter 

og lærere får det til å fungere 

Kvalitet handler om 

organisering og 

system 

   

Det er klart at hvis de starter på et nettstudie 

og på en måte forventer at de liksom skal 

bare sitte og ta imot og at alt skal legges opp 

i hendene på dem og at de hele tiden skal bli 

fortalt hva de skal gjøre, så er det klart at da 

blir de fort misfornøyde for det er ikke sånn 

dette fungerer 

Meninger eller 

forventninger 

Utfordring Hvilke utfordringer knyttet til 

kvalitet opplever de? 

 

 

Alle har nok etter hvert et forhold til 

nettutdanninger, og på en måte alle har nok 

Kompetansemangel    
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noen meninger, men så er det klart det noen 

har meninger uten å kanskje ha så mye 

kunnskap. Og da tenker dem for eksempel 

på i lærerkollegiet, ikke sant, for de som 

lærere som ikke selv underviser i nett, og så 

er det klart at likevel har de mange tanker og 

ideer rundt det. Noe er bra, og noe skinner 

kanskje litt igjennom at man da ikke vet helt 

hva det dreier seg om 

Jeg tenker kanskje litt på veksten, for det er 

klart at vi ser vel for oss at nettbaserte 

utdannelser vil øke ganske betydelig og at 

det kanskje er der vi får veksten på 

studenter, så det vil jo gi oss noen 

utfordringer i forhold til hvordan vi løser det 

Vekst og utvikling    

Så etter hver samling, eller mellom hver 

samling, så har vi da altså møter der 

nettlærerne og meg som leder da samles og 

diskuterer hva har skjedd siden sist og på en 

måte hvordan vi legger opp løpet videre 

fremover 

Håndtering av 

tilbakemeldinger 

Ledelse og 

kvalitetsarbeid 

Hvordan kan skoleledere arbeide 

med kvalitetsutfordringene? 

 

 

Jeg tenker også på kvalitetsutvikling av 

lærerkreftene, nå har vi jo lærere, i hvert fall 

noen lærere som har på en måte 

nettpedagogisk utdannelse, men ikke alle og 

det er vel sånn at i og med at det skjer ting 

hele tiden, så det er en rimelig utvikling, 

Fremtidsplaner    
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Endringsskjema 
for endringer i forsknings- og studentprosjekter som behandler personopplysninger 

•  

• NB: Dette endringsskjemaet kan bare benyttes av prosjekter som skal avsluttes innen 31.12.2019. 

• Se våre nettsider for veiledning dersom prosjektet har lengre varighet. 
•  

 

Endringsskjema sendes per e-post 
til: 

• personvernombudet@nsd.no 

 

• 1. PROSJEKT 

• Navn på daglig ansvarlig: Kristin Helstad 

•  

• Prosjektnummer: 59693 

•  

• Evt. navn på student: Stine Hvila Lind 

•  

 

• 2. BESKRIV ENDRING(ENE) 

• Endring av daglig ansvarlig/veileder: 

•  

• Ved bytte av daglig ansvarlig må bekreftelse fra 
tidligere og ny daglig ansvarlig vedlegges. 

Dersom vedkommende har sluttet ved 
institusjonen, må bekreftelse fra representant på 

minimum instituttnivå vedlegges. 

• Endring av dato for anonymisering av datamaterialet: 

•  

•  

•  

• Ved forlengelse på mer enn ett år utover det 
deltakerne er informert om, skal det fortrinnsvis 

gis ny informasjon til deltakerne. 

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html
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• Gis det ny informasjon til utvalget? Ja: ____       Nei: ____        Hvis nei, begrunn: 

• Endring av metode(r): 

• Intervjuet gjennomføres via elektronisk møteplattform (OmniJoin) og tapes. Det betyr at bilde også blir med på 
opptaket, ikke bare lyd. 

•  

• Angi hvilke nye metoder som skal benyttes, f.eks. 
intervju, spørreskjema, observasjon, registerdata, 

osv. 

•  

• Endring av utvalg: 

•  

•  

•  

• Dersom det er snakk om små endringer i antall 
deltakere er endringsmelding som regel ikke 

nødvendig. Ta kontakt på telefon før du sender 
inn skjema dersom du er i tvil. 

• Annet: 

•  

•  

•  

•  

•  

 

• 3. TILLEGGSOPPLYSNINGER 

•  Alle informanter har på epost eller muntlig i opptaket godkjent at det gjøres opptak av intervjuet med bilde via møteplattformen. 

•  

•  

•   

• 4. ANTALL VEDLEGG 

• 1 (Oversikt over hvordan samtykkene er gitt) 

•  

•  

• Legg ved eventuelle nye vedlegg 
(informasjonsskriv, intervjuguide, spørreskjema, 

tillatelser, og liknende.) 

 

 

 

 


