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Sammendrag 

Masteroppgaven Skoleledere som rettsanvendere har hatt som mål å finne ut av hvordan 

rektorer reflekterer over det å være rettsanvender. Fokuset har vært lagt på arbeidet de gjør i 

skolen etter at opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4 (oppll.,1998) ble revidert og trådde i kraft 

01.08.2017. Forskninger antyder at rektorene i denne studien opplever det å være 

rettsanvender som viktig og spennende, men også overveldende. Det har også vært et mål å 

finne ut av i hvilken grad rektorene, som skolens øverste leder, arbeider systematisk og 

kontinuerlig med elevenes psykososiale miljø.  

Perspektivet som er valgt som bakteppe i denne oppgaven er organisasjonsrutiner. Feldman 

og Pentland (2005) skriver om ostensive (abstrakte mønstre i organisasjoner) -og 

performative (praksisen) rutiner. Opplæringsloven er et artefakt som sammen med ostensive –

og performative rutiner skaper systemer å handle ut fra, eller handlinger som kan begrunnes i 

systemer. Hovedinntrykket gjennom denne oppgaven er at det finnes en del performative 

rutiner som har gode kobling med ostensive rutiner. I tillegg kan en se at selve artefaktet 

loven fremmer ulike performative rutiner uten å være en del av ostensive rutiner. Rektorene i 

denne studien forteller innledningsvis at det å være rettsanvender i dag, å forstå den reviderte 

loven, går greit og har ikke gitt store praktiske endringer, men videre analyse av data viser at 

de finner flere sider med rollen rettsanvender vanskelig og at de opplever større arbeidspress 

og de kjenner på et større ansvar enn før.  

Anbefalinger gjort for videre forskning omhandler det å forske på rutiner knyttet til det å være 

rettsanvender. Det tar tid å etablere rutiner. Så anbefales også videre forskning knyttet til 

hvordan rektorer opplever arbeidsbyrden sin. Det å være rettsanvender anno 2018 er både 

tidkrevende, og det er en stor og skremmende jobb, kommer det fram i denne studien. Videre 

anbefales forskning knyttet til klagesaker til fylkesmannen. Hvis lovverket er vanskelig å 

tolke og anvende i praksis, og det finnes svakheter i rutiner ved norske skoler, så vil dette 

kanskje komme fram gjennom klager. Til slutt foreslås det å forske på en opplæringslov i 

mulig ny språkdrakt for å se om fortolkning av loven oppleves enklere. Et utvalg jobber med 

mål om en lov med klart og godt språk, og vil være ferdige med arbeidet sitt 1.12.19 

(Nordrum, 2018).  
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Forord 

Masteroppgaven Skoleledere som rettsanvendere er resultatet fra fire års studier ved 

Universitetet i Oslo. Fra starten på masterstudiet ønsket jeg å skrive om noe som inkluderte 

juss. Det er gjennom min rolle som mor til to grunnskoleelever og som kontaktlærer at jeg har 

blitt mer og mer opptatt av elevenes rettssikkerhet. Alle som signerer en arbeidskontrakt i den 

norske skolen er pålagt å følge opplæringsloven, men det har vært min opplevelse at loven i 

varierende grad har vært godt nok under huden på lærere og skoleledere. Universitet i Oslo 

har gitt meg mulighet til å gjøre et dypdykk på dette området, og jeg er takknemlig for at de 

legger et fokus på juss gjennom studiet Utdanningsledelse.  

Jeg vil spesielt takke min veileder Jeff Hall, postdoktor ved Universitet i Oslo, for ikke bare 

veiledning underveis, men også for gode forelesninger på tema underveis i studiet. Hall har 

gitt meg konkrete og fremover- rettede tilbakemeldinger og har vært en viktig del av 

prosessen. Universitet i Oslo har bydd på mange dyktige forelesere som har bidratt til 

relevante forelesninger. Det har vært fire år med mye lesing av pensum, men min opplevelse 

er at det har vært aktuelt og interessant. Jeg sitter igjen med en følelse av at de som har 

arbeidet ved Universitetet i Oslo avdeling ILS, og med masterstudiet Utdanningsledelse, 

brenner for skoleutvikling, og det har vært en drivende kraft for å gjennomføre.  

Masterstudiet er gjennomført ved siden av full jobb og familie som skal følges opp. Det er av 

den grunn på sin plass å spesielt takke min mann. Han har vært en tålmodig tilskuer til en som 

skriver i mange helger og så å si alle ferier det fjerde året. Det å være i full jobb samt 

gjennomføre en master hadde ikke gått hadde det ikke vært for det at hans betingelsesløse 

støtte. I tillegg hadde det ikke gått om ikke min tidligere arbeidsplass, Nordby Ungdomsskole, 

Ullensaker kommune, hadde vært på mitt lag. Rektor Mabel Kjos har ikke bare gitt meg fri til 

studiedager og eksamen, men også stilt opp i pilotintervju. Sist men ikke minst, hadde ikke 

denne oppgaven blitt til om ikke mine fire informanter hadde stilt opp. Tusen takk for den 

tiden dere har satt av i en særs travel arbeidshverdag, for at jeg skulle få data på min 

forskning.  

 

Iren Vestly Sveistrup 
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 Innledning 

  Bakgrunn  

Tema for denne masteroppgaven er skoleledere som rettsanvendere. Som profesjon, som 

eksperter på sitt område, har skolens ansatte rett til å ta juridiske avgjørelser, og mange av 

disse avgjørelsene er av diskresjonær art. Det vil si at en ofte må bruke skjønn i tolkning av 

lovverket. De aller fleste regler og lover krever fortolkning, men graden av skjønn påvirkes av 

hvor tydelig lovteksten er (Eriksen og Molander, 2013; Innjord, 2008). Både ikke-

diskresjonær, hvor det ikke er behov for bruk av skjønn i tolkningen, og diskresjonær bruk av 

lovverk skal føre til rettssikkerhet for elevene, og det skal være i fokus hos skoleledere og 

lærere. Bevissthet omkring betydningen av et godt psykososialt miljø, og et aktivt arbeid mot 

dette, er en forutsetning for å sikre denne rettssikkerheten. Et godt samarbeid mellom lærere, 

mellom lærere og skoleledere, og mellom skoleledere og skoleeiere, er helt nødvendig for å få 

dette til. For å sikre den enkelte elevs rettsstilling, er saksbehandlingsreglene som varsling, 

utredningsplikt, begrunnelsesplikt, dokumentinnsikt og underretning av stor betydning 

(Jakhelln og Møller, 2016).  

Rektor har det øverste pedagogiske ansvaret i skolen, jf. opplæringsloven (oppll.) §9-1: 

Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. De har det juridiske ansvaret, jf. blant annet 

opplæringsloven §9a-3 som sier noe om hvor ansvaret for elevenes psykososiale miljø ligger: 

Rektor har ansvaret for at dette blir gjort. Som offentlig tjenestemann er skoleleder også 

ansvarlig for reglene for saksbehandlingen blir fulgt, jf. forvaltningsloven. kapittel 4 (oppll., 

1998, §§ 9-1 og 9a-3; fvl., 1967). Det å ha ansvaret for noe, innebærer ikke bare at en skal 

handle i en sak. Det betyr at en også må informere om sine vurderinger, handlinger, og 

beslutninger, men at en også må begrunnes med bakgrunn i lovverket (Molander, 2005). 

Kunnskapsdepartementet (2008) satte, for omtrent ti år siden, skoleledere i fokus da de sa at 

rektorers jobb er blitt mer omfattende enn før:  

Forventningene til norske skoleledere er høye, og rektorene har fått mer omfattende 

oppgaver og ansvar de siste årene. Dette er en internasjonal trend. Desentralisering, 

ansvarliggjøring for elevresultater, iverksetting av nye reformer og nye tilnærminger 

til læring har bidratt til at rektorjobben nå er mer krevende og komplisert enn tidligere 

(Kunnskapsdepartementet, 2008:44). 
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Leo (2016) peker på grunner til at rektorer står i sentrum av nasjonale satsinger. Det er fordi 

internasjonal forskning viser til hvor viktig skolelederne er for skoleutvikling og 

elevresultater. De er en viktig del av lenken, med lærerne på en side og stat og kommune på 

den andre. Rektorene opplever et sterkt forventningspress fra øvre myndighet og fra lovverk, 

og dette kan indikere at anvendelse av juss er av stor betydning for deres jobb som 

pedagogiske ledere. I følge Leo (2016) har rettsliggjøring av skolen har økt de siste 10-20 

årene (Leo, 2016). Rettsliggjøring som begrep kan være utfordrende å få tak på. I et forsøk på 

å forklare det, anvendes i denne masteroppgaven Blichner og Molander (2008). Ofte brukte 

forklaringer er at rettsliggjøring handler om økende grad av formelle lover som påvirker 

samfunnet, eller at det i økende grad er innehavere av formell juridisk kompetanse som har 

makt. Blichner og Molander (2008) bygger videre på disse forklaringene og antyder at 

rettsliggjøring også handler om å sette grenser i et samfunn. Det handler om å skape rammer 

for individ og stat. Videre hevder de at rettsregler er under stadig endring. En lov kan dele seg 

i to eller flere lover, og dette fører til økt diskresjonær makt i samfunnet. En illustrasjon på 

dette er statlige regler som på lokalt nivå fortolkes og tilpasses. Videre antyder Blichner og 

Molander (2008) at konflikter i samfunnet i økende grad løses i lys av lover, men med ulikt 

utfall avhengig av hvem som handler. Rettslig resonnering vil være en kombinasjon av lov og 

skjønn, men gjennom økt rettsliggjøring i samfunnet kan konfliktløsning hos ikke-jurister føre 

til feil og misforståelser når det kommer til juridiske metode. Lover kan bli fortolket i den 

grad, og retning, at de blir irrelevante å anvende. Rettsliggjøring handler også om det å ha 

juridisk makt. Makten ligger i det å kunne anvende diskresjonært skjønn. Om lover mangler 

gjennomsiktighet og er uklar, kan juridiske fortolkninger føre til at rettsregler tar form som 

innovativ og praktisk anvendbar.  På den andre siden kan fortolkninger føre til en reduksjon i 

bruk av diskresjonær skjønn. Avslutningsvis handler rettsliggjøring om at individer ser på seg 

selv som en del av en juridisk stamme, at en tilhører et samfunn. Ikke bare, eksempelvis, på 

grunn av hvor en bor, men fordi en innehar noen juridiske rettigheter og plikter, og at en 

innenfor disse rammene kan ta egne valg (Blichner og Molander, 2008).  

Novak (2018) forklarer rettsliggjøring innen utdanningsperspektivet ved å si at sentrale 

reguleringer i økende grad har inntatt utdanningsinstitusjonene. Deregulering var opprinnelig 

en av intensjonene fra sentralt hold, men førte i mange tilfeller likevel til mer regulering på et 

desentralisert nivå, som igjen har ført til indikatorer som måler pedagogiske -og 

administrative resultat. Fra sentralt holdt har kontroll og evaluering av skolenes kvalitet 

kommet som et resultat av en intensifiert skolepolitikk (Novak, 2018). 
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Leo (2016) antyder at rettsliggjøring har ført til en mer komplisert arbeidshverdag for 

rektorene og det har stilt krav til en ny type profesjonalisme, hvor økt kommunikasjon både 

innad i skolen, men også mellom rektorer, er nødvendig (Leo, 2016). Jakhelln og Møller 

(2016) skriver at definisjonsmakten for hva som er et godt arbeid i skolen har gjennom årene 

flyttet seg fra klasserommet til systemer utviklet for å måle resultat. Dokumentasjonskravene 

har økt, slik at elevens juridiske rettigheter har blitt mer gjennomsiktig. Og avslutningsvis har 

rettsliggjøring av skolen muligens begrenset rommet for skjønn for skoleledere (Jakhelln og 

Møller, 2016). Den økte rettsliggjøringen av skolen har vokst over mange år, og i 2013 startet 

arbeidet av noe som knyttes rektorers rettsarbeid; mer spesifikt opplæringsloven og 

anvendelse av den: Djupedalsutredningen (NOU 2015:2).  

Utgangspunktet mitt for valg av tema er Djupedalsutvalgets (2015) utredning. Disse førte til 

NOU 2015:2, de endringer dette førte til i kapittel 9a opplæringsloven (opp., 1998). Året 2014 

var et år som ble avsluttet med at tema mobbing var i fokus i både kongens, 

sametingspresidenten – og statsministerens nyttårstaler. Det var Regjeringen Stoltenberg som 

i 2013 nedsatte utvalget, med fylkesmann Øystein Djupedal som leder. Målet var å vurdere de 

samlede virkemidler som for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere 

mobbing og andre uønskede hendelser i skolen (NOU 2015:2:.17). Utredninger gjennom 

NOU 2015:2 ledet blant annet fram til endringer i opplæringslovens kapittel 9a, og jeg ønsker 

i denne masteroppgaven å forske på hvordan skoleledere reflekterer over det å være 

rettsanvendere etter at endringene i opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4 trådde i kraft 

01.08.2017. I neste avsnitt kommer jeg inn på bakgrunnen for endringene.  

Utvalget fokuserte på fem utfordringer knyttet til elevens psykososiale miljø, og utfordringene 

var blant annet basert på forskning, elevundersøkelser, egne erfaringer, kartlegginger, og 

basert på tilbakemeldinger fra foreldre, elever og ulike organisasjoner. Den første 

utfordringen handlet om at rettsikkerheten ikke var god nok. Elever, foreldre, skoler og 

skoleeiere ikke hadde nok kunnskap om og forståelse av loven. Utvalget så også at det var for 

lite fokus på nulltoleranse mot mobbing innad i skolekulturen, at dette var for lite innarbeidet 

som en del av kulturen ved enkelte skoler. Et eksempel på dette var at det ble undersøkt og 

funnet at noen skoler mente at det ikke var noe mobbing på deres skole eller at den 

mobbingen som foregikk ikke kunne løses. Den neste utfordringen handlet om at det var for 

lite samarbeid med elever og foreldre når det gjaldt elevenes psykososiale miljø. Noen skoler 

ikke hadde godt nok utviklet organer på skolen som gav mulighet for elever og foreldre å bli 
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hørt, eller at skole/hjem-samarbeidet kunne utvikles gjennom sterkere relasjoner mellom 

skole og foreldre.  

NOU 2015:2 forteller også at FNs barnekonvensjoner (Barne- og familiedepartementet, 2003) 

ikke var godt nok forankret i enkelte skoler (NOU 2015:2). Etter at Norge ratifiserte FNs 

barnekonvensjon i 1991, så forpliktet stat, kommuner og fylkeskommuner seg til å aktivt 

arbeide for barnets beste (Barne – og familiedepartementet, 2003:9). Barnets beste innebærer 

også at det skal finnes en korrekt saksbehandling i saker, og at avgjørelser blir begrunnet.  

Videre handler barnets beste blant annet om retten til ikke-diskriminerende liv, til å få komme 

til ordet, og til å kunne forstå (at den skal være barnevennlig) saksbehandlingen. Hva som er 

til barnets beste, har også blitt forsterket gjennom Grunnlovens § 104: Ved handlinger og 

avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn (Sandberg, 

2016:40). Norge er også forpliktet til å arbeide for at alle elever skal ha en god skolehverdag 

jf. Barnekonvensjonens artikkel 29 nr.1, og utvalget understreker dette med å skrive: Å ha en 

skolehverdag uten krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering er en menneskerett 

(NOU 2015:2: 141).  En fjerde utfordringer som kom fram, var at rettsikkerheten ikke var god 

nok. Skoleeiere, skoler, foreldre og elever hadde ikke nok kjennskap til regelverket og således 

manglet også skolene kompetanse i det å få til et trygt skolemiljø, og de manglet kompetanse i 

det å forebygge og håndtere krenkelser, mobbing, diskriminering og trakassering i skolen.  

Flere skoleeiere og skoler manglet også nok kompetanse knyttet til det å anvende 

forskningsbaserte metoder i arbeidet med det psykososiale miljøet. Tiltak rettet mot 

skoleledelse og klasseromsledelse så utvalget på som nødvendig for å klare å jobbe nok 

systematisk og langsiktig. Mange skoler hoppet for mye fram og tilbake mellom ulike tiltak, 

uten at det gav positive langsiktige resultater. Den femte hindringen mot det å få til gode nok 

resultater, handlet om organisering og ansvarsfordeling. Det kommunale og det statlige 

støttesystemet ble anbefalt styrket, og gjort mer relevant og likeverdig for skoler og skoleeiere 

(NOU 2015:2: 18-20)  

  Endringer i opplæringslovens kapittel 9 §§ 9a-3 og 9a-4 

Anbefalinger gjennom NOU 2015:2 ble hørt (NOU, 2015:2). Kunnskapsdepartementet la 

fram et forslag om endringer i opplæringsloven og i friskoleloven (Kunnskapsdepartementet, 

2016), og 1. august 2017 trådte et revidert kapittel 9a inn i opplæringsloven. I §9a-3 første 

ledd ble begrepet nulltoleranse trukket inn i ordlyden. I andre ledd ble ansvaret rektor har for 
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å arbeide systematisk og kontinuerlig med elevenes psykososiale helse lovfestet. I §9a-4 kom 

aktivitetsplikten inn som en erstatning for handlingsplikten og enkeltvedtaket. Den skal sikre 

at elevene har et godt og trygt psykososialt miljø, og aktivitetspliktens fem deler er: å følge 

med, å gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak (oppll., 1998, §§ 9a-3 og 9a-4). Hvordan 

rektorer reflekterer over disse endringene satt i sammenheng med det å være pedagogisk –og 

administrativ leder i skolen, vil bli nærmere belyst i kapittel fem. Hvilke forventninger som 

forarbeidene til den reviderte loven legger opp til, vil bli ytterligere belyst i kapittel 2. 

  Formålet med forskningen, problemstillingen og forskningsspørsmål 

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan rektorer reflekterer over det å være 

rettsanvendere etter endringene i opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4 trådde i kraft første august 

2017 (oppll., 1998, §§9a-3 og 9a4). Jeg ønsker å undersøke hvordan fire rektorer forstår § 9a-

3 og 9a-4 (oppll.,1998, §§ 9a-3 og 9a-4), og jeg ønsker å finne ut noe om hvilken måte 

rektorene jobber systematisk med strukturer og rutiner i skolen som bygger på lovverket. Jeg 

vurderte det dithen at det å intervjue fire rektorer i grunnskolen var tilstrekkelig innenfor 

rammene av en masteroppgave.  

Utgangspunktet mitt var fire rektorer fra ungdomsskoler, men etter det første 

informantintervjuet, opplevde jeg at problemstillingen og forskningsspørsmålene var 

relevante for rektorer i barneskolen også. Det var under transkriberingen av det første 

intervjuet at jeg gjorde meg noen refleksjoner omkring valg av informanter. Refleksjonene 

handlet om at jeg så at opplæringsloven var like gjeldende for rektorer på barnetrinnet som på 

en ungdomsskole. Bakgrunnen for refleksjonene var at ungdomsskolerektoren jeg 

innledningsvis intervjuet snakket lite om at det var en ungdomsskole han jobbet på , men en 

skole, og han snakket om det å være administrativ – og pedagogisk leder, med Lov om 

grunnskolen og den videregåande opplæringa (oppll.,1998) som rettslig bakteppe for praksis 

ved skolen. Fra å være et forskningsprosjekt som skulle vise fram fire ungdomsskoler, 

utviklet det seg til å bli en studie av skoleledere som rettsanvendere i grunnskolen. 
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  Arbeid mot en problemstilling 

I prosessen med å utarbeide en problemstilling, har det skjedd endringer. Noen endringer kom 

etter veiledning fra lærere ved studiet Utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo, i 

forbindelse med prosjektbeskrivelser, andre etter innspill fra medstudenter. Jeg har måttet 

prøve ut ulike spørrepronomen og adverb for å finne fram til en problemstilling som åpner for 

å la interessante refleksjoner komme fram i lyset, og jeg har måttet gjøre om på 

problemstillingen slik at den ikke ble for omfattende med tanke på tiden jeg hadde til 

rådighet. I følge Creswell (2014) er målet med problemstillingen å besvare den til slutt. For å 

kunne besvare problemstillingen, må den være formet på en slik måte at den kan besvares. 

Om en starter problemstillingen med ord som hva eller hvordan, så vil dette lede til et 

forskningsdesign som åpner for rik data Når en jobber med åpne forskningsdesign, må en 

forvente at problemstillingen endrer og utvikler seg underveis, i motsetning til kvantitativ 

forskningsdesign som er mer lukket (Creswell, 2014: 184-188). Jeg endte med å starte med 

spørreordet hvordan, og videre brukte jeg hvilken. Jeg etterspør refleksjoner gjort av rektorene 

rundt det å være rettsanvender og da vil «hvordan» åpne for det. Så ønsket jeg å forske på 

arbeid knyttet til lovverket. Som leder av en skole skal rektorene følge loven, derfor vil ordet 

«hvilken» åpne for å finne systemer og rutiner som knyttes til loven, eller mangel på dem.   

NOU 2015:2 viste utfordringer knyttet til elevenes psykososiale miljø. Rettssikkerheten til 

elevene ikke var god nok. Det var for lite samarbeid mellom hjem og skole innenfor området 

rettssikkerhet, nulltoleranse mot mobbing var for lite innarbeidet på skolene og de fant at 

mange ansatte hadde for liten kompetanse i det å forebygge krenkelser i skolen. I tillegg fant 

utvalget at det var for liten kompetanse i det å få til et trygt skolemiljø, i skolen 

(NOU:2015:2). Med utgangspunkt i det utvalget fant, utledet jeg problemstillingen: 

Hvordan reflekterer rektorer i grunnskolen omkring det å være rettsanvendere i kjølvannet av 

endringene i opplæringslovens §§9a-3 og 9a-4, og på hvilken måte arbeider skolene og 

rektorene for å oppfylle lovverkets krav fremsatt gjennom disse endringene?  

Forskning allerede gjort på områder, som ser på hvordan skoleledere tolker og anvender 

lovverket, og som ser på hvilke rutiner og systemer som ligger til grunn for et systematisk 

arbeid med psykososialt miljø, er gjort før revideringen av opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4 

(oppll., 1998). Jeg ønsket derfor å forsøke å finne ut hvordan skoleledere reflekterer over det å 
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arbeide med lovverket etter det trådde i kraft 1. august 2017 og problemstillingen åpnet for 

det.  

  Forskningsspørsmål 

For å avgrense omfanget av oppgaven, har jeg begrenset forskningsspørsmålene til tre. 

Intervjuguide (se tabell 1), teori og metode er basert på disse tre forskningsspørsmålene. 

1. Hvordan forstår rektorer opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4? 

2. Hvordan reflekterer rektorer rundt det å være rettsanvender etter lovendringen knyttet 

til kapittel 9a i 2017 trådde i kraft?  

Disse forskningsspørsmålene tar utgangspunkt i å finne fram til hvordan rektorene reflekterer 

over det å være rettsanvender i en økt rettsliggjort skole. Det var også et mål om at det skulle 

bidra til å finne noen svar på hvilket fokus mine fire informanter mente de og skolen hadde på 

det å ha «nulltoleranse» for krenking av elever. I følge opplæringslovens § 9a-3 skal ikke 

krenkelser mot elever tolereres, og begrepet nulltoleranse ble tatt med inn i opplæringsloven 

for å understreke hvor viktig det er at skolene har tydelige holdninger omkring dette 

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 4; oppll. § 9a-3). 

3.Hvilke ressurser, systemer og rutiner anvendes i arbeidet med å oppfylle krav satt gjennom 

opplæringslovens paragraf 9a-3 og 9a-4?  

Bakgrunnen for det tredje forskningsspørsmålet er å kunne kikke på hvordan rektorene sikret 

at skolen var rustet for det å anvende loven korrekt; å ha gode systemer og rutiner for å sikre 

dette.  Dette er rektors ansvar jf. opplæringslovens §9a-3, og som nevnt tidligere var dette noe 

Djupedalsutvalget så på som en utfordring i sin offentlige utredning (NOU 2015:2:18-20). 

  Om begrepene rektor, skoleleder og rettsanvender 

Skoleledelsen består ofte av flere personer. Gjennom informantskoler i denne oppgaven, 

finner man avdelingsledere, undervisningsinspektører og rådgivere som en del av 

skoleledelsen. Det er bestemt av lov at hver skole skal ha en forsvarlig ledelse av det 

administrative og det pedagogiske arbeidet. Videre klargjør lovteksten at rektor skal være den 

som leder skolen (oppll.,1998, §9-1). Dette betyr ikke at rektor må gjøre alt arbeidet. Det kan 
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delegeres. Ledelse av skolen utføres av flere personer, men ansvaret for at det blir gjort 

forsvarlig, ligger hos rektor (Utdanningsdirektoratet, 2015). Om en søker i Lovdata.no på 

opplæringsloven (oppll., 1998), finn en ordet skoleleiar én gang. Rektor derimot har flere 

treff. Om en derimot søker skoleleder i Stortingsmelding 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen, så 

får en 90 treff (Kunnskapsdepartementet, 2008). Av den grunn vil en oppleve at ordene rektor 

og skoleleder brukes om en annen i denne oppgaven, men i denne sammenhengen betyr det 

øverste leder ved skolen: «Kvar skole skal ha ei forsvarleg faglig, pedagogisk og 

administrativ leiing. Opplæringa skal leiiast av rektorar» (oppll.,1998, § 9-1, første og andre 

ledd). Rettsanvender som begrep er hentet fra det å tolke og anvende rettskilder. De med 

juridisk utdannelse er fortrolig med anvendelse av rettsregler og kjenner til prinsippene bak 

dem. Samtidig finnes det mange profesjoner som har helt andre fagfelt, men som likevel er 

nødt til å anvende rettskilder i sitt daglige virke (Andenæs, 2016). Det som preger 

skolelederes arbeidshverdag er at det er et rikt antall regler de må forholde seg til (Welstad, 

2011a, 2011b).  Det er av den grunn interessant å se på hvordan rektorer, med det øverste 

ansvaret for det administrative –og pedagogiske arbeidet i skolen, reflekterer rundt det å måtte 

anvende rettskilder etter de krav kildene setter. 

  Oppbygging av masteroppgaven 

Kapittel en, innledningen, har blitt viet til det å presentere bakgrunnen for valg av tema, og på 

hvilken måte problemstilling og forskningsspørsmål har utviklet seg til. Videre har dette 

kapittelet belyst begrepene rektor, skoleleder og rettsanvender.  

Kapittel to presenterer bakgrunnen for endringene gjort i opplæringslovens kapittel 9a. Prop. 

57 L, Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) (2016-2017) 

(Kunnskapsdepartementet, 2016) er kilden. Den blir brukt som forskningskontekst. Kapittelet 

avsluttes med en forklaring på hvorfor det er viktig å ha dette med i masterprosjektet.   

Formålet med kapittel tre er blant annet å presentere forskning gjort omkring tema 

rettsanvending og skoleledere. Etter innledningen til kapittelet blir formålet med 

litteraturgjennomgangen presentert. Videre kommer en del om hvilke metoder som er brukt 

for å finne relevant forskning til tema. Etter dette løftes forskning fra to hovedområder fram. 

Først presenteres forskning gjort knyttet til det å reflektere over det å være rettsanvender i 

skolen (Se for eksempel Holm (2013), Møller og Ottesen (2016a, 2016b) og Møller og 
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Sivesind (2016). Deretter presenteres forskning som forteller noe om hvordan systemer på 

skolen kan knyttes til et forebyggende og systematisk arbeid med psykososialt miljø, samt 

forskning gjort omkring grad av dokumentasjon på disse systemene (Se for eksempel Spillane 

m.fl. (2011), Møller og Ottesen (2016a, 2016b) og Hall (2017). Avslutningsvis i kapittel tre, 

løftes blikket fremover og ser på mulige implikasjoner for dette masterprosjektet.  

Kapittel fire er teorikapittelet. Kapittelet har en del om administrativ – og pedagogisk ledelse 

samt en del om juridisk -og profesjonelt skjønn, før en del om ledelse i en økt rettsliggjort 

skole vil komme. Videre vil en finne teorien som er valgt som ledelsesperspektiv; Feldman og 

Pentlands (2005) tanker om organisasjonsrutiner.  

Kapittel fem er metodekapittelet. Her vil metode og informanter bli presentert, og videre vil 

transkribering og koding bli forklart før siste avsnitt tar opp validitet og reliabilitet. Til slutt 

vies det tid til andre etiske refleksjoner.   

Kapittel seks og sju presenterer finn og drøfter funn i lys av teori fra kapittel fire, og i lys av 

forskningskonteksten presentert i kapittel to og tidligere forskning i kapittel tre. Videre vil 

kapittel åtte konkluderer med svar på problemstillingen, samt et avsnitt om implikasjon for 

ledelse og avslutningsvis forslag om mulig videre forskning.    
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 Forskningskontekst 

 Endringer i opplæringsloven og friskolelova (miljø) 

2.1.1 Innledning 

På bakgrunn av Djupedalsutvalgets anbefalinger i NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et 

godt psykososialt miljø, la Kunnskapsdepartementet (2016) fram et forslag til Stortinget om 

endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Dette var et forsøk på å styrke rettighetene til 

elever som blir mobbet, og foreldrene deres. Målet var å lovfeste tydeligere krav til skolene, 

og gjennom endringene ble forventningene til forebyggende arbeid og rask og effektiv 

behandlingstid økt (NOU, 2015:2; Kunnskapsdepartementet, 2016). I første del gjennomgås 

det kort hva forarbeidene i lovforslaget sier om nulltoleranse og krenkelse, samt hvor ansvaret 

for det systematiske arbeidet ligger. I andre del blir aktivitetsplikten forklart, med 

utgangspunkt i at en skal: følge med, gripe inn, varsle, undersøke, sette inn tiltak, og at dette 

skal dokumenteres. Hovedkilden i denne delen er Prop. 57 L, Endringer i opplæringslova og 

friskolelova (skolemiljø) (2016-2017) (Kunnskapsdepartementet, 2016). Avslutningsvis er det 

redegjort for hvorfor det er viktig for dette masterprosjektet å skjematisk presentere disse 

endringene. 

2.1.2 Forarbeider til opplæringslovens §9a-3 

I forarbeidene, i Prop. 57 L (2016-2017), til opplæringslovens § 9a-3 står det at loven har 

språklig endringer sammenliknet med tidligere §9a-4 i opplæringsloven. Forarbeidene 

forteller at skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelse fra både elever og ansatte på skolen. 

Som eksempler på krenkelse nevnes; mobbing, trakassering, vold og diskriminering. Listen 

skal kunne utvides og begrepet krenkelse skal tolkes vidt. Begrepet kan også inneholde mer 

indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Samtidig påpekes det at 

elevene skal lære å akseptere ulike meninger og overbevisninger, så enhver ytring eller 

uenighet kan ikke omfattes av begrepet krenkelse.  

Gjennom høringer knyttet til lovendringsforslaget kom det innspill fra ulike organisasjoner 

om at begrep som nulltoleranse kunne bli for vanskelig å operasjonalisere, at det var en 

svakhet ved lovforslaget fordi det kunne bli uhåndgripelig for skolene. Begrepet nulltoleranse 
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som prinsipp ble værende i forslaget da departementet mente det kunne knyttes opp mot det å 

drive systematisk arbeid for et godt og trygt skolemiljø. At det skal ligge en null-visjon til 

grunn, er det gjeldene prinsipp, men at det vil forekomme krenking og mobbing på skoler er 

noe skoleledere må anerkjenne: «Gode skoleledere forsøker ikke å legitimere krenkelser, 

mobbing, trakassering og diskriminering på noen måte. De anerkjenner at dette er noe som vil 

forekomme på alle skoler-også på deres skole» (Kunnskapsdepartementet, 2016:119). Dette er 

en viktig anerkjennelse å gjøre, da det viser seg at skoler med høy forekomst av mobbing, har 

skoleledere som ikke i like stor grad anerkjenner at de har et mobbeproblem som skoleledere 

på skoler med lavere forekomst av mobbing. Dette er basert på en svensk studie 

(Kunnskapsdepartementet, 2016:119). Videre klargjør forarbeidene at elevene skal ha et trygt 

miljø. Det er beskrivende og tydeliggjort i loven for å sikre elevenes rettigheter. I det ligger at 

en skal kunne forvente at skolen handler dersom det er nødvendig og det handler om at 

elevene skal oppleve en forutsigbar skolehverdag. Begrepet godt miljø kan handle om fysiske 

forhold i tillegg til psykiske forhold, og det betyr, ifølge Prop. 57 L (2016-2017) at en elev 

kan ha det trygt på skolen, men ikke nødvendigvis godt, om for eksempel luft – og temperatur 

forhold er dårlig (Kunnskapsdepartementet, 2016:14).  Videre opplyser forarbeidene om at 

ansvaret for det systematiske arbeidet ligger hos rektor, som nevnt andre steder i denne 

masteroppgaven. Før endringene kom august 2017, var ansvaret lagt til skoleledelsen 

gjennom § 9a-4 i opplæringsloven. Den la ansvaret på skoleledelsen om å føre internkontroll 

av det å ha et system for å forebygge og oppdage brudd på kravene i kapittel 9a. I dagens § 

9a-3 andre ledd andre punktum står det tydelig at ansvaret for det systematiske arbeidet ligger 

hos rektor (Kunnskapsdepartementet, 2016:76; Eriksen, 2012:121). Som nevnt tidligere, 

handlet ikke bare endringen i opplæringslovens kapittel 9a i 2017 om at § 9a-3 og § 9a-4 kom 

ut i en ny språk –og innholdsdrakt. Kanskje en enda mer omfattende endring enn i § 9a-3, 

finner en i § 9a-4 med den nye aktivitetsplikten (oppll.,1998, §§ 9a-3 og 9a-4). I neste avsnitt 

presenteres forarbeidene til § 9a-4 og den nye aktivitetsplikten fra august 2017.  

2.1.3 Forarbeider til opplæringslovens § 9a-4 

Forarbeidene, Prop.57 L (2016-2017), til opplæringsloven §9a-4 trekker fram at 

aktivitetsplikten gjelder elevens psykososiale miljø.  Alle som jobber på skolen og som 

oppholder seg regelmessig har plikt til å følge med, gripe inn, varsle. Dette gjelder alle som er 

ansatt, heltid -eller deltid, fast -eller midlertidig, hos skolen eller skoleeier. Personer som er på 

skolen jevnlig omfattes av uttrykket som arbeider på skolen, uavhengig arbeidsgiver eller om 
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de mottar lønn. I tillegg til handlingspliktene, skal de ansatte også sørge for elevmedvirkning 

og dokumentasjon. Det kreves mer av ansatte som jobber tettere på elevene, som lærere, 

skoleledelsen, assistenter og miljøterapeuter, enn ansatte som for eksempel renholdere og 

vaktmestere (Kunnskapsdepartementet, 2016: 77).  Aktivitetsplikten, også kalt 

handlingsplikten, består av fem deler: å følge med, å gripe inn, å varsle, å undersøke og å sette 

inn tiltak. Bakgrunnen for at aktivitetsplikten blir gjennomgått nedenfor, er for å kunne drøfte 

funn i datainnsamlingen i lys av at Prop. 57 L (2016-2017). Den trekker fram viktigheten av å 

løfte den juridiske kunnskapen hos skoleledere, slik at ikke det profesjonelle skjønnet strekkes 

seg ut over lovens rammer (Kunnskapsdepartementet, 2016).  

Den første delen handler om å følge med. Det betyr at ansatte skal være årvåkne. Også hendelser 

som skjer utenfor skolen, som digital mobbing, er en del av det en skal følge med på, da det 

kan påvirke skolemiljøet. Del to, tre og fire handler om at ansatte skal gripe inn, varsle og 

undersøke. Det skal være lav tersker for å gripe inn. Samtidig skal dette ikke oppleves som 

krenkende for elevene. Skoleeier har ansvaret for at ansatte har kompetanse i slike inngripener, 

slik at ikke elever eller voksne blir skadet. Videre skal ansatte varsle rektor ved hendelser, og 

også her skal terskelen være lav. Dette presiseres også i opplæringsloven (oppll.,1998, §9a-5). 

Skolen skal så undersøke saken, og da forteller forarbeidene til loven at en også må være bevisst 

på non-verbal kommunikasjon. Ikke alle elever klarer å formidle med ord hva slags utfordringer 

som preger skolehverdagen. Det er behov for bruk av skjønn når en undersøker saker. Den siste 

delen av aktivitetsplikten handler om å sette inn tiltak. Skolen skal lete etter måter å hjelpe 

elever, selv om det kan være saker som har sin opprinnelse utenfor skolen, og andre instanser, 

som politi og barnevern, bør vurderes varslet. Lovforarbeidene er ikke klare på om «skolen» 

betyr rektor, skoleledelse eller alle ansatte på skolen. Det kan tolkes dithen at «skolen» her betyr 

ledelse, siden forarbeidet foreslår å varsle andre instanser som politi eller barnevern. Siden 

tiltakene er basert på faglige bruk av skjønn, er det en forutsetning at de ansatte, det være seg 

skoleledere, lærere eller andre ansatte på skolen, har kompetanse på regelverket, og at de er 

oppdatert på det. Det er skoleeier som er ansvarlig for å påse at alle som omfattes av 

aktivitetsplikten har kompetanse på området. Et lovfestet krav til dokumentering av 

aktivitetsplikten ble foreslått, og tatt med i opplæringslovens § 9a-4 sjuende ledd 

(Kunnskapsdepartementet, 2016: 32). Aktivitetspliktens overordnede krav til dokumentasjon 

handler i hovedsak om hva skolen gjør i enkeltsaker. Det er når saker varsles til rektor, eller 

noen rektor har delegert ansvaret til, jf. opplæringslovens §9a-4 andre ledd. Kravet er at saker 

skal kunne sendes til fylkesmann for gjennomgang, om det skulle være nødvendig, og malen 
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på dokumentasjonen har ikke andre krav enn at den skal være skriftlig. Dokumentasjonskravet 

knyttet til opplæringslovens §9a-4 første ledd, hvor det handler om større grupper elever må ses 

i sammenheng med opplæringslovens §9a-3 og det kravet som ligger i det å drive systematisk 

arbeid knyttet til elevens psykososiale miljø (Kunnskapsdepartementet, 2016: 77-79). 

2.1.4 Oppsummering 

Ansatte i skolen står ovenfor mange juridiske avgjørelser, noen ikke-diskresjonære, men 

mange diskresjonære. Samtidig skal mange avgjørelser tas raskt. Dette kan føre til at en tar 

avgjørelser som ikke er innenfor rammene av loven, at bruken av profesjonelt skjønn blir for 

vid (Welstad, 2011a, 2011b). Bruk av profesjonelt skjønn i fortolkning av lover, kan blir en 

farefull ferd om beslutningstaker legger egne verdier til grunn, og disse kanskje avviker fra 

det som er allment akseptabelt. Av den grunn er det viktig å kjenne til blant annet forarbeider 

til lovteksten, siden disse forklarer intensjonen med loven, og de skaper rammer for 

fortolkning for blant annet rektorer (Welstad, 2011a, 2011b; Sandberg, 2016). 
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 Litteraturgjennomgang 

  Innledning 

Jeg kommer først til å si noe om på hvilken måte jeg har begrenset og spisset gjennomgangen 

av litteratur opp mot to paragrafer; §§ 9a-3 og 9a-4 i opplæringsloven (oppll., 1998, §§9a-3 og 

9a-4), så vil jeg skrive noe om hva jeg ønsker å finne ut gjennom gjennomgangen av utvalgt 

forskning på tema. Videre presenterer jeg hvordan jeg har jobbet med å finne relevant 

forskning, hvor jeg søkte etter forskning, og hvilke nøkkelord jeg brukte for å finne fram til 

relevant forskning. Deretter deles gjennomgangen i tre temaer. Det første; Skolen som 

rettstolker, gir et bilde av norske forhold. Her presenterer jeg funn gjort av Møller og Sivesind 

(2016), Holm (2013) og Møller og Ottesen (2016a, 2016b) omkring skoleansatte som 

rettstolkere. Jeg presenterer også forskningsfunn omkring det om praksis var forankret i 

lovverket og på dokumentasjon av praksis. Den andre delen; Rutiner og dokumentasjon, 

trekker inn en amerikansk undersøkelse av Spillane m.fl.  (2010) hvor koblinger mellom 

klasseromspraksis og lovverk blir belyst. Rutiner og dokumentasjon trekker også fram Møller 

og Ottesen (2016a, 2016b) og deres funn omkring rutiner i skolen knyttet til psykososialt 

arbeidsmiljø. Videre anvendes en rapport, til tross for at det ikke er forskningsbasert. Jeg 

trekker den inn da den viser funn gjort etter tilsyn av fylkesmenn på det forebyggende 

arbeidet knyttet til rutiner og dokumentasjon i skolen, og derfor forteller den noe om 

tilstanden i norsk skole når det kommer til arbeid som er knyttet til loven 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Denne rapporten vil også trekkes inn i gjennomgangen 

omkring det å tolke lovverket. Avslutningsvis, det tredje temaet, er et kritisk blikk på 

forskningen som er presenter. Målet her er å vise fram bakgrunnen for hvorfor denne 

masteroppgaven, og forskningen som ligger bak den, er relevant å gjennomføre. Dette i håp 

om å finne åpning for nye områder å studere, som ikke i særlig grad er forsket på tidligere.  

Jus og skoleledelse er et stort tema, og mange deler av arbeidshverdagen til skoleleder er 

regulert av lover, forskrifter, veiledninger, instrukser, reglementer og rundskriv, og innholdet 

av dette skal fortolkes og settes i praksis av skoleleder (Jakhelln og Møller, 2016). Jeg ønsker 

å finne mer ut om hvordan skolen jobber med å fremme et godt psykososialt miljø, jf. 

opplæringslovens §§9a-3 og 9a-4 (oppll.,1998, §§ 9a-3 og 9a-4). Med «skolen» mener jeg 

ansatte som er under pedagogisk ledelse av rektor, samt skoleleder.  Jeg ønsker å finne ut om 

skolene har nedfelte rutiner knyttet til dette arbeidet.  Jeg ønsker også å se mer på hvordan 
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skoleledere og lærere tolker lovverket, og jeg ser på de utfordringer det kan medføre for en 

skoleleder og skolens ansatte å være rettstolkere. Da er det opplæringslovens § 9a-3 (oppll., 

1998; §9a-3) som kommer under lupen.  

  Formålet med litteraturgjennomgangen 

Formålet med denne gjennomgangen er å finne ut hva som er forsket på innen feltet elevenes 

psykososiale miljø og arbeid omkring dette i skolen. Fokuset ligger hovedsakelig på norske 

studier, men jeg trekker også inn et amerikansk. Grunnen til at norske studier er mest i fokus, 

er fordi jeg ønsker å finne ut av hva som er forsket på i forhold til tolkning av norsk 

opplæringslov, og da finner jeg at norske studier er mest relevant. Samtidig ønsker jeg at 

litteraturgjennomgangen skal vise hvordan lovverket anvendes i skolen, hvilke koblinger som 

ligger mellom ledelsen i skolen og lærere, og her kan forskning utenfor Norge gi interessante 

og relevante funn. Bakgrunnen for at amerikansk studie kan supplere ligger i det Spillane 

et.al. (2010) skriver; at amerikansk skole har sett administrative skoleendringer over de siste 

tiårene, endringer med bakgrunn blant annet i statlige reguleringer. Tidligere var skoleledere 

en buffer mellom lærerne og klasserommet. De tok av seg noe av presset. I senere tid når 

presset inn i klasserommene, og Spillane m.fl.  (2010) ser på hvordan skoleledere arbeider 

med å utvikle gode koplinger; organisasjonsrutiner, mellom statlige reguleringer, klasserom 

og skoleledelse (Spillane m. fl., 2010).  

  Metoder for å finne relevant forskning 

Som utgangspunkt for å søke etter relevant litteratur til mitt tema, startet jeg med Oria, 

www.ub.uio.no. Jeg brukte søkeord som blant annet: skoleledere, skoleleder, jus, anvendelse, 

rektor, opplæringsloven og §9a. Jeg har også, for å finne internasjonale kilder søkt på 

engelsk. De første relevante kildene jeg kom over var masterprosjektene til Holm (2013): 

Tilsyn-Et bidrag til utvikling. Etter å ha lest Holm fant jeg referanse til Møller, professor ved 

UIO, og LEX-EL (Legal standards and Professional Judgement in Educational Leadership), 

prosjektet Møller ledet. Prosjektet forgikk fra 2011 til 2016 og tok sikte på å forsøke å nøste 

opp i kompleksiteten som ligger mellom det profesjonelle skjønn og juss (UIO: Det 

utdannings- vitenskapelige fakultet, 2018). Dette ledet meg så til Andenæs og Møller sin bok 

Retten i skolen: mellom pedagogikk, jus og politikk, med fokus på Møller og Sivesind (2016), 

Møller og Ottesen (2016a) og Jakhelln og Møller (2016) sine bidrag der, samt delkapittel 
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utarbeidet av Holm og Møller (2016).  I tillegg trakk jeg inn vitenskapelige artikler: som 

hadde til felles at de viste forskning på organisasjonsrutiner (Møller og Ottesen, 2016b; 

Spillane m.fl., 2010). Møller og Ottesen (2016a) formidler mye av samme forskning som 

Møller og Ottesen (2016b).  Rapport utgitt av Utdanningsdirektoratet (2014) og Hall (2017) 

ble så trukket inn. For å øke min kjennskap til juridisk metode, søkte jeg opp Blandhol m.fl. 

(2015) gjennom Oria/ idunn.no, samt artikkelen Almene råd og vejledninger-styring og skøn 

av Innjord (2008), advokat og spesialist på blant annet forvaltningsrett.  

  Betraktninger omkring det å finne relevant og nyttig litteratur 

Cohen m.fl.  (2011) skriver at litteraturgjennomgangen skal gi legitimitet og kredibilitet til 

forskningen. Den skal virke som et springbrett for en egen forskning, og bør vise fram de hull 

og mangler som kanskje finnes i den allerede utførte forskningen (Cohen m.fl., 2011:112-

113). Masterprosjektet er av både tidsbegrenset -og størrelsesbegrenset art, så det jeg sitter 

igjen med i litteraturgjennomgangen, opplever jeg at det gir meg den plattformen jeg trenger 

for å utvikle min egen forskning, innenfor de månedene jeg har til rådighet. Samtidig er det 

verdt å bemerke at litteraturgrunnlaget har utviklet seg under prosessen med å arbeide med 

masteroppgaven. Som førstegangs masterstudent, har det vært til dels utfordrende å sikre en 

plattform av relevant litteratur for mitt prosjekt. Maxwell (2013) trekker fram at dette kan 

være en utfordring i førarbeidet; at litteraturgjennomgangen kan bli for smal, at en går glipp 

av verdfullt materiale (Maxwell, 2013:41-41). Gjennom veiledning kom rapport fra 

fylkesmennene (Utdanningsdirektoratet,2014) og artikkel fra Hall (2017) som tilskudd.  

  Forskning gjort på tema 

3.5.1  Innledning 

Dette kapittelet tar for seg forskning gjort med særlig vekt på skoleleders ansvar. I det første 

avsnittet vil en lese om forskning gjort av Møller og Sivesind (2016), Holm (2013) og Møller 

og Ottesen (2016a, 2016b). Forskningsresultatene deres, som trekkes fram her, handler om 

hvordan skolens ansatte opplever det å forstå lovverket, om ledere og lærere hadde samme 

tolkningsfellesskap, om arbeidet med det psykososiale miljøet på skolene var godt nok 

forankret i rettsregler og hvordan systemer initiert av kommuner fungerte i praksis. I det andre 

avsnittet vil data fra Spillane m.fl.  (2010) bli trukket inn for å vise frem forskning som 
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omhandler koplinger mellom klasserom og statlige reguleringer som kommer ovenfra. Videre 

vil en lese om aktiviteter skoler har tatt i bruk for å jobbe med skolemiljø (Møller og Ottesen, 

2016a, 2016b), og om resultater fra tilsyn gjennomført i norsk skole (Utdanningsdirektoratet, 

2014; Hall, 2017).  Avslutningsvis kommer noen tanker om hvordan denne forskningen åpner 

dører for dette masterprosjektet.  

3.5.2  Å tolke lovverket 

Møller og Sivesind (2016) gjennomførte en kvalitativ undersøkelse blant grunnskole – og 

videregående rektorer og fant ut av skolelederne i all hovedsak hadde et godt grep på 

bestemmelsene i lovverket. Det de samtidig fant ut, var at 40 % av skolene ikke hadde noe 

system for å sikre lærernes kjennskap til lovverket bestemmelser og oppdateringer og 

endringer av. Utfordringer knyttet til juridisk arbeid fant også Holm (2013) i skoler i sin 

studie. Hun gjorde en studie på skolers forebyggende arbeid med det psykososiale miljøet, 

etter at skolene hadde hatt tilsyn. Hun fant at skoleledere og lærere ikke hadde samme 

tolkningsfellesskap og kjennskap til loven, og hun stilte seg spørsmålet om arbeidet med det 

psykososiale miljøet hadde god nok forankring dersom det ikke var forankret i lovverket 

(Holm, 2013; Holm& Møller, 2016). Flere har forsket på det å tolke lovverket, og funnet at 

dette kan være utfordrende. Møller og Ottesen (2016a, 2016b) intervjuet seks skoleledere og 

flere lærere ved hver av informantskolene i deres undersøkelse om deres tolkning av et «godt 

psykososialt miljø». Informantene fant dette vanskelig å svare på. De hadde tanker om hva de 

mente effekten av et godt psykososialt miljø var, hvilket ansvar de hadde for å fremme det, 

men de færreste klarte å koble hva slags faktorer som spilte inn for at en kunne gi en 

definisjon. Møller og Ottesen (2016a, 2016b) så også, at til tross for at lovverket er detaljert, 

så handlet skolen utfra yrkesetiske koder, verdier og normer, ikke så mye gjennom rammer og 

lovtekster. Forskningsfunn ved de seks skolene var også at normen var å løse saker på lavest 

mulig nivå, gjerne hos kontaktlærer. Møller og Ottesen (2016a, 2016b) fant at skolene 

håndterte mange situasjoner knyttet til psykososialt miljø til yrkesetiske verdier om hva de 

mente var elevens beste. Dette var oftest uproblematisk siden den profesjonelle vurderingen 

var i tråd med loven, men det kunne bli problematisk. Hvis det var uenighet om hva som var 

elevens beste, så kunne rettsikkerheten til elevene lide, da håndtering av ulike situasjoner ikke 

nødvendigvis ble i tråd med loven (Møller og Ottesen, 2016a, 2016b). Lovfortolkning viser 

seg å være utfordrende. Det viser seg at skoler og ansatte kan håndtere situasjoner som 

oppstår ulikt, selv som loven er absolutt (Utdanningsdirektoratet, 2014; Hall, 2017). Samtidig 



18 

 

er det verdt å bemerke at styringsdokumenter som har som mål å sikre at loven blir fulgt, kan 

gi en felles nasjonal praksis, men at det nødvendigvis ikke tar høyde for ulik kontekst (Hall, 

2017). 

Hvordan de fire rektorene i dette masterprosjektet opplever det å tolke lovverket etter 

lovendringen i 2017, vil bli belyst i kapittel 6.  

3.5.3 Rutiner og dokumentasjon 

En amerikansk studie av Spillane m.fl.  (2010) undersøkte fire skoler og intervjuet over 200 

informanter opptil flere ganger, samt gjorde observasjoner, og de så blant annet etter hvordan 

statlige regulering påvirket skolestrukturen (Spillane m.fl., 2010). Gjennom statlige 

reguleringer, som eksempelvis opplæringsloven, ligger det forventninger til skoleledere 

(oppll., 1998). Også amerikanske skoleledere møter eksterne forventninger, skriver Feldman 

og Knapp (2012), og viser til tester, reguleringer og guider omkring hvordan en bør drive 

skolen (Feldman og Knapp, 2012). I USA kommer gjerne de eksterne forventningene fra 

skoledistrikter (school districts). De amerikanske skoledistriktene har stor myndighet. Den 

føderale og statlige politikken former og re-former krav satt til skoledistrikter, og spesielt i 

større urbane strøk har skoledistrikter arbeidet med sine systemer for å møte krav satt fra 

myndighetene. Skoledistrikter viser også tendenser til fleksibilitet og lokal tilpasning av 

statlige/føderale krav. Dette gjør at de får en viktig rolle i formingen av den neste generasjon 

skole (Portz, 2017). Spillane m.fl.  (2010) så at virksomhetens organisering og struktur endret 

seg i forhold til statlige reguleringer. Rutinene ved skolene hadde sterke koblinger mellom 

klasseromspraksis og reguleringene. Endringene som ble initiert ovenfra ble ikke rene 

symbolske strukturer (Spillane m.fl., 2010). Statlige reguleringer i norsk kontekst kan for 

eksempel være lover, og det viser seg at statlige reguleringer ikke nødvendigvis alltid gir 

sterke koplinger mellom ansatte og ledelse. Utdanningsdirektoratet fant, gjennom tilsyn i 

2014 ut, at det er store avvik ved skolers rutiner om når skoleledelsen varslers i forbindelse 

med at ansatte har oppdaget, eller mistenker, krenkende adferd (Utdanningsdirektoratet, 

2014:18-19). Utsettelse av varsling kan føre til at ledelsen ikke ser nødvendige 

sammenhenger eller kan igangsette helhetlige tiltak. Rapporten forteller at mange ansatte ikke 

kjenner til de krav som settes til dem i forbindelse med opplæringslovens kapittel 9a. Videre 

så fylkesmennene at det var flere pålegg gitt til skoler i 2014 enn i 2013 rundt skolers 

forebyggende arbeid med psykososiale miljø. Videre avdekte tilsynene at mange ikke kunne 
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dokumentere hvordan de følger opp informasjon omkring krenking av det psykososiale miljø. 

(Utdanningsdirektoratet, 2014:18-19).  Selv om Utdanningsdirektoratet ikke er en 

forskningsinstitusjon, så er det viktig å trekke en slik rapport inn. Den forteller om noe om 

mangler innenfor elevenes rettsikkerhet, og styrking av rettsikkerheten til elevene var noe av 

bakgrunnen for revidering av opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4. 

Andre rutiner som brukes i forebyggende arbeidet rundt psykososialt miljø, kan være ulike 

interne og eksterne programmer og samarbeidsinstanser som for eksempel Pedagogisk 

Psykologisk Tjeneste (PPT) i kommuner. Møller og Ottesen (2016a, 2016b) fant i sin 

undersøkelse at alle de seks skolene de var ved, hadde rutiner etablert. Skolelederne trakk 

fram bruken av eksterne og interne programmer som et verktøy. Samtidig fant de at, under 

tiden da programmene blir iverksatt, var det ofte full fokus, men med tiden fadet 

programmene ut, og de ble hentet fram fra støvet hvis et problem skulle dukke opp. Skolene 

viste også til rutiner med å samarbeide med PPT, helsesøster ved skolen, miljøterapeuter, at 

det dette var satt i system med faste møter (Møller og Ottesen, 2016a, 2016b).  

Det skal ikke bare gjøres et aktivt og systematisk arbeid av skolen for å fremme det 

psykososiale miljøet, men skoleledelsen er ansvarlig for den daglige gjennomføringen 

(oppll.,1998, §9a-3 første ledd og §9a-3 andre ledd andre punktum). Møller og Ottesen 

(2016b) fant at skoleledere blant annet brukte elevsamtaler, utviklingssamtaler, 

diskusjonsgrupper og Elevundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet, 2017) for å drive 

internkontroll av det systematiske arbeidet ved skolen, men ikke alle disse rutinene var likevel 

like etablert eller jevnlig gjennomført. Videre var ikke alle rutinene systematisk dokumentert, 

jf. opplæringslovens § 9a-3 andre ledd andre punktum og opplæringslovens § 9a-4 sjuende 

ledd. Som støtte for rektorers arbeid for å systematisere standarder, instrukser og regler, kan 

kommunen bidra (Møller og Ottesen, 2016b). Etter krav satt i opplæringslovens § 13-10 skal 

kommunene ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og 

forskriftene til loven blir fulgt (oppll., 1998, § 13-10) Møller og Ottesen (2016a, 2016b) viser 

gjennom sin forskning på seks norske skoler at flere kommuner krever at rektor anvender 

digitale systemer i deres daglige arbeid, men at noen av rektorene finner dette utfordrende. 

Grunnen til det er at systemene ikke tar i betraktning den kompleksiteten en finner i 

klasserommene i vurderingene av skolemiljø. Et gap mellom hva som kan dokumenteres 

oppstår (Møller og Ottesen, 2016a, 2016b).  Det kan oppleves krevende for skoleledere å 

balansere kravene som ligger i å følge loven og samtidig ta hensyn til den kontekstuelle 

kompleksiteten (Hall, 2017).  
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I en masteroppgave fant Holm (2013) ut at skolenes arbeid med det psykososiale skolemiljø 

viste at skolene ofte jobbet forebyggende og i samsvar med loven, men det også fantes også 

tiltak som ikke var hjemlet i loven. Dette kunne føre til at det var utfordrende å føre 

interkontroll (Holm, 2013; Holm og Møller, 2016). Videre har forskningen vist at 

forebyggende arbeid, som for eksempel bruk av eksterne programmer, men at programmene 

ofte ble tilpasset lokale verdier og behov (Holm og Møller, 2016). Holm (2013) pekte på i sin 

masteroppgave at dette kunne grunne i at de ansatte ikke nødvendigvis har nok juridisk 

kompetanse til å anvende eksterne programmer optimalt (Holm, 2013). Den samme studien så 

at i de tilfeller der elevens skolemiljø ikke var tilstrekkelig bra nok, og det skulle skrives et 

enkeltvedtak, at selv om dette var dokumentasjon, og det var en måte å arbeide systematisk 

med miljøet, så kunne ikke skolene tillate at det ble en «sovepute» i det forebyggende arbeidet 

(Holm, 2013:64; Holm og Møller, 2016:270). I rapportene fra fylkesmennene vises det til at 

det i liten grad ble fattet, og at det tok lang tid å fatte, enkeltvedtak når foreldre eller elever 

meldte om dårlig psykososialt skolemiljø. Elevenes rettsikkerhet står i fare når ikke 

saksbehandlingsregler fra opplæringsloven og forvaltningsloven blir fulgt opp 

tilfredsstillende, konkluderes det med i rapporten (Utdanningsdirektoratet, 2014). Hall (2017) 

skriver om at det at skoler har systemer og prosedyrer som hjelper dem å følge loven, så bør 

tilsyn av skoler kanskje bære større preg av veiledning også. Veiledningen kan hjelpe til med 

fortolkning av lovverket (Hall, 2017).  

I hvilken grad statlige reguleringer er en del av skolers systemer og rutiner, og en hvordan de 

fungerer i arbeidet med det psykososiale skolemiljøet hos de fire rektorene som er intervjuet i 

denne sammenhengen, vil komme fram i kapittel 6. I del 3.6 tar jeg for meg hvordan tidligere 

forskning åpner dører for dette masterprosjektet.  

 Implikasjoner for dette masterprosjektet 

Sett i lys av Holm (2013), Utdanningsdirektoratet (2014), Holm og Møller (2016) og Møller 

og Ottesen (2016a, 2016b) kan det være interessant å se hvordan rektorer reflektere over det å 

tolke lovverket etter lovendringen i opplæringslovens § 9a-3 fra 01.08.2017. Siden noe av 

bakgrunnen for endringene handler om å øke elevenes rettssikkerhet (NOU, 2015:2), så er det 

også av interesse å se om endringene i opplæringsloven har gjort at tiltak er bedre forankret i 

lovverket, og om rektorene i dag, etter endringene i opplæringsloven, vet når et barn eller en 

ungdom ikke har et godt psykososialt miljø og vet når det ber om tiltak.. Samtidig er det 
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interessant å finne ut om rektorene synes praksisen ved skolen har endret seg gjennom en 

muligens mer transparent og mer klargjørende ordlyd. Det er videre av interesse å prøve å 

finne ut om endringene i opplæringsloven har ført til endringer i skolen med tanke på 

dokumentering, og det er av interesse å finne ut hvordan rektorene reflekterer over det å være 

rettsanvender i skolen med tanke på økt rettsliggjøring av dokumentasjonskravet.  Dette sees 

på i lys av Møller og Ottesen (2016b) som fant et gap mellom hva rektorer og skoler mener 

kan dokumenteres og hva som er mer vanskelig å dokumentere, og i lys av de avvik rapport 

fra fylkesmennene viste omkring dokumentasjon og rutiner i skolen (Utdanningsdirektoratet, 

2014). 

Skolens ansatte manglet nok kunnskaper om for eksempel det å finne arbeidsmetoder som 

fremmet psykososialt skolemiljø som var basert på forskning, konkluderte Djupedalsutvalget. 

Utvalget foreslo å styrke skoleledelse og klasseromsledelse for å jobbe mer systematisk og 

langsiktig med opplæringsloven kapittel 9a (NOU, 2015:2). Med dette som utgangspunkt, 

analyseres datainnsamlingsmaterialet med blikk på hvordan rektorene arbeider og organiserer 

skolen med tanke på å styrke elevenes rettsikkerhet. Intensjonen er å se etter hvordan 

rektorene forstår den reviderte opplæringslovens kapittel 9a, hvilke rutiner som kan knyttes til 

de krav loven setter og hvordan rektorene opplever det å være rettsanvender etter at 

Djupedalsutvalgets anbefalinger i NOU 2015:2 (NOU, 2015:2) ble hørt og satt i verk.  

 Avslutning 

Internasjonal og nasjonal forskning på hvordan skolen, både lærere og skoleledere tolker og 

anvender rettsreglene, og i hvilken grad det arbeides systematisk med elevenes psykososiale 

miljø samt dokumentering av det, har vært utført av flere. All nasjonal forskning presentert 

her er gjort med den historiske versjonen av opplæringslovens kapittel 9a som bakgrunn. 

Siden Djupedalsutvalgets arbeid førte til Prop. 57 L (2016-2017), som igjen førte til 

lovendring i kapittel 9a i 2017 (NOU, 2015:2; Kunnskapsdepartementet, 2016; oppll.,1998), 

så er det interessant å forske videre på området og se om dette har ført til økt kunnskap om 

lovverket, mer systematisk arbeid med skolemiljø og bedre dokumentering av arbeidet i 

skolen. Som skolens pedagogiske – administrative leder, kan rektor jobbe for å utvikle rutiner 

og systemer som sikrer rettsikkerheten for elevene, og ulike teoretiske perspektiver kan 

leggestil grunn for et slikt arbeid. I denne sammenhengen trekkes Feldman og Pentlands 

(2005) organisasjonsrutiner inn som teoriperspektiv. 
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 Teori 

  Innledning 

Innledningsvis vil dette kapitlet vise fram sammenhengen mellom å være en del av en 

profesjonsgruppe og det å bruke juridisk skjønn. Jeg inkluderer rektor i begrepet profesjonell 

yrkesgruppe. Videre tar jeg for meg det å være administrativ – og pedagogisk leder, og jeg ser 

på utfordringer rektorer kan stå ovenfor i arbeidet med å være rettsanvender. 

Organisasjonsrutiner som verktøy for en administrer – og pedagogisk leder blir så redegjort 

for. I del 4.4 vil ledelsesperspektivet for denne masteroppgaven komme. Hovedteorien jeg 

legger til grunn i denne masteroppgaven er utledet fra Feldman og Pentlands (2005) tanker 

om organisasjonsrutiner. Kapittel fire runder av med en kort oppsummering.  

 Administrativ –og pedagogisk ledelse i et kollegium 

En skoleleder må balansere det å være administrativ leder og det å være pedagogisk leder, og 

dette flyter over i hverandre. Administrative valg påvirker det pedagogiske, og pedagogiske 

valg må følges opp administrativt. En kan knytte dette sammen og si at rektor er faglig leder. 

Rektorer stilles faglig ansvarlig, både gjennom lov og av aktører rundt dem, for det arbeidet 

de gjør, det være seg skolens resultater, økonomistyring eller elevenes psykososiale miljø 

(Lillejord, 2011:285-286). Som faglig leder har rektor et ansvar for utvikling av skolen og 

dens ansatte, og historisk sett har skolen liten tradisjon med at ledelsen påvirker lærernes 

arbeid direkte (Helstad, 2011). I mange skoler er dette fortsatt en forventning at en ikke skal 

blande seg i lærernes arbeid. Dette kan føre til det som kalles «balkanisering». Det vil si at 

skoler utvikler fagseksjoner eller avdelinger som arbeider uavhengig av ledelsespåvirkning. I 

større grad finner en dette i videregående skoler, enn i ungdomsskoler, og minst på 

barnetrinnet. En slik balkanisering kan utfordre skolelederes mulighet til å drive blant annet 

kompetanseutvikling (Helstad, 2011).  Sett utfra et relasjonelt perspektiv, er ledelse knyttet til 

samhandling, til relasjoner og mot strukturer som finnes i organisasjonen. 

Rammebetingelsene, eksempelvis lovverket, som rektor sammen med de ansatte skal forholde 

seg til, flettes sammen med de yrkesprofesjonelles erfaringer, tradisjoner og sedvane. Rektor 

kan utvikle en spesifikk relasjon til andre mennesker, være en del av et kollegium og et 

nettverk. Innenfor disse relasjonene kan rektor være administrativ leder innenfor de grenser 

som er satt for han (Møller, 2006; Møller og Ottesen, 2011). Møller (2011) skriver at det er et 
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mål for mange å ha sterke koplinger mellom ledelse og klasserom, kanskje for å kunne 

veilede, tenke langsiktig og utnytte seg av den tause kunnskapen som finnes i organisasjonen 

(Møller, 2011). Sett i lys av administrativ ledelse kan Møller trekkes inn i denne 

masteroppgaven siden hun skriver at rektorene gjennomgående har tillit til medarbeiderne 

sine, og de føler ikke behov for å kontrollere arbeidet deres. Rektorers egne pedagogiske 

bakgrunn har gitt dem erfaring i det å måtte kombinere teoretisk kunnskap med praktisk 

skjønn, og dette kan være grunnen til at de ikke føler det er nødvendig å gå lærerne i 

sømmene (Møller, 2011). Som administrativ og pedagogisk leder må rektor anvende både et 

profesjonelt og et juridisk skjønn i sitt arbeid. Hva dette innebærer blir redegjort for i neste 

avsnitt.  

  Profesjonelt - og juridisk skjønn  

I skolen jobber en profesjonell yrkesgruppe. De profesjonelle sier de «vet noe andre ikke vet» 

(Eriksen og Molander, 2013:161). Profesjonsutøvere har spesialisert seg i sin profesjon, og 

det gir dem spesialisert kunnskap på sitt område. De har det som kalles jurisdiksjon over et 

område, og det betyr at de har mandat til å utføre arbeidsoppgaver i tråd med egne faglige 

begrunnelser eller standarder. I et demokratisk samfunn må en slik statsmakt kunne 

legitimeres. Det skal være for folks beste, og lovverket setter standarden. (Eriksen og 

Molander, 2013). I følge Bachmann og Sivesind (2011) har desentraliseringen, som har 

funnet sted over de siste årene, gjort at når rettsregler skal anvendes i praksis i skolen, så blir 

den skjønnsmessige vurderingen ofte blitt overlatt til skoleeiere og de enkelte skolene For å 

sikre borgernes rettigheter, har skoleeierne fått økte krav på seg om å påse at det finnes 

forsvarlige systemer (Bachmann og Sivesind, 2011). Innenfor forsvarlige systemer finner en 

profesjonelle som utøver sin diskresjonære rett; retten til å anvende sitt profesjonelle skjønn 

(Eriksen og Molander, 2013). 

Det profesjonelle skjønnet, den diskresjonære retten, handler om å treffe egne avgjørelser 

innenfor lovens grenser (Eriksen og Molander, 2013). På den ene siden er skjønnet en 

kognitiv handling, hvor en resonnerer seg fram til et resultat. Her må en kunne tenke seg om 

to ganger, en må kunne støtte seg til forskning og en må kunne trekke inn andre aktører i 

prosessen. Dette kalles for en epistemisk forståelse av skjønn. På den andre siden finner en 

den strukturelle forståelsen av skjønn. Stikkord her kan være: kontroll, regler, instrukser, 

tilsyn, overvåking og gransking. Gjennom regler og lover deles rommet for skjønn opp, og 
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makten til hver enkelt blir redusert. Dette kan resultere i forsinket behandlingstid og forlenget 

reaksjonstid (Grimen og Molander, 2013). Rektor er en profesjonell som daglig står i det å 

måtte ta skjønnsbaserte avgjørelser.  

For en rektor handler det å være rettsanvender både om det å bruke juridisk skjønn og 

pedagogisk skjønn. Det pedagogiske skjønnet blir brukt i den faglige organiseringen av 

opplæringen. Det er det som kalles pedagogisk ledelse. Det juridiske skjønnet handler om å 

tolke rettskildene. Det er aldri snakk om at noen har fritt skjønn, altså å kunne tolke lover for 

sitt eget forgodtbefinnende. Rettsreglene skal tolkes innen rammer satt av loven, forarbeider, 

rundskriv, veiledere og reelle hensyn (Bachmann og Sivesind, 2011). Juridisk metode gir 

anledning til å bruke skjønn, men som nevnt i innledningen, kan også den diskresjonære 

makten føre til at lover oppleves som irrelevante, og den kan føre til at de som skal anvende 

juridisk metode i sitt virke slutter å anvende sitt profesjonelle skjønn, da de støtter seg på 

andres fortolkninger. Juridisk skjønn kan også lede til innovative løsninger som passer i den 

konteksten som en står i (Blichner og Molander, 2008). 

Det å være rettsanvender er ikke svart/hvitt. Rettsanvendelse er ikke kontekstuavhengig 

(Blichner og Molander, 2008; Bachmann og Sivesind, 2011). Når rektor, som administrativ 

leder, skal begrunne avgjørelser tatt, så forventes det en juridisk begrunnelse, men i 

skolehverdagen må rektor også ta hensyn til de pedagogiske aspektene. For å vise et eksempel 

på hvordan rettsanvending i skolen er mer komplekst enn først kanskje antatt, kan det 

juridiske kravet om tilpasset opplæring brukes (oppll.,1998, §1-3).  Loven bestemmer at 

elevene skal få en opplæring utfra deres forutsetninger og evner. Her må rektor både anvende 

juridisk skjønn i tolkningen av lovverket og så må dette passe inn i det pedagogiske skjønnet. 

Eksempelvis kan det handle om organiseringen av opplæringstilbudet. Som pedagogisk –og 

administrativ leder i skolen, må altså rektor ta faglige bestemmelser basert på både juridisk –

og pedagogisk bruk av skjønn (Bachmann og Sivesind, 2011).  

Rettsliggjøring av skolen handler om at flere områder enn før blir regulert av lover og regler. 

Et eksempel på hvordan dette griper inn i skolens indre struktur, er tilsyn av skolene (Berg og 

Arneback, 2016). Sjekklister, evalueringssystemer og systemer for kvalitetsvurdering er noe 

av det som brukes for å kontrollere at skolene har en praksis som er basert på regelverk og 

lover (Hall, 2017). I del 4.3 belyses det kort hvilke utfordringer det kan ligge i å lede en mer 

rettsliggjort skole.  
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  Ledelse i en rettsliggjort skole  

4.3.1 Innledning  

I denne delen vil noe av det omfanget av det å være leder i skolen, bli gjort rede for. Det vil 

framkomme i første del hvilke forventninger som stilles til rektorjobben i dagens skole, i en 

økt rettsliggjort skole. I andre del trekkes det å være rettsanvender fram, hvor hovedsakelig 

utfordringer knyttet til det det at mange skoleledere uten formell juridisk utdannelse må 

håndtere juss i rollen som skoleleder. Avslutningsvis trekkes det fram hvorfor det er viktig, i 

sammenheng med skriving av denne masteroppgaven, å trekke dette inn.  

4.3.2 Forventninger til dagens skoleledere 

Lillejord (2011) skriver at det har tidligere vært vanlig å skille pedagogisk og administrativ 

skoleledelse, men disse skillelinjene har blitt visket mer og mer ut. I dag må rektor påse at 

ansatte på skolen har kompetanse til å gjøre best mulig pedagogisk arbeid, men styring av 

lærere gjennom regler og oppskrifter er ikke nødvendigvis heldig for det pedagogiske arbeidet 

i klasserommet. En god profesjonsforståelse kan være veien å gå for å drive pedagogisk 

utviklingsarbeid (Lillejord, 2011).   

Rettsliggjøring, som nevnt i del 1.1, handler blant annet om en juridisk ramme som gir 

mennesker plikter, men også rettigheter (Blichner og Molander, 2008), og dette ser en i 

skolen gjennom at brukernes (elever og foreldre) kjennskap til individuelle rettigheter økt.  

Lover og regler er blitt et sentralt element i en skoleleders arbeidshverdag (Lillejord, 2011; 

Jakhelln og Møller, 2016).  Et eksempel på en tydeliggjøring av elevenes rettighet, kan en 

finne i den reviderte opplæringslovens § 9a-4: «Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er 

trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt 

skolemiljø.»  (oppll., 1998, § 9a-4 første ledd).  

Før målstyring ble innført i norsk skoleverk, var rektorene hovedsakelig opptatt av å drive 

skolene innenfor budsjett, påse at lover og regler ble etterfulgt av ansatte, og staten sendte ut 

rundskriv som la retningslinjer for rektorene å følge. I den mer desentraliserte skolen i dag, 

må rektorene være mer selvstendig og initiativrik. Rektor skal ha pedagogisk kompetanse, jf. 

opplæringslovens § 9-1, men forventningene til at faglig leder ved skolen er ofte at en skal 

lede uansett fagområdet er pedagogikk, juss eller politikk. Det er oftest jurister som har 
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kompetanse til å uttale seg om hvordan loven skal anvendes i lys av rettslig skjønn, men andre 

eksperter, som yrkesprofesjonelle innenfor utdanning, kan også kunne uttale seg (Lillejord, 

2011; Møller og Sivesind, 2016). I neste avsnitt utdypes det ytterligere omkring det å være 

rettsanvender, dog ikke nødvendigvis jurist.  

4.3.3 Utfordringer for skoleledere som rettsanvendere 

Welstad (2011a;2011b) peker på at det for det meste er ikke-jurister som sitter som 

skoleledere. Det kan være utfordrende å være rettsanvender i skolen, og når rektor tolker 

lovteksten, kan den bli litt løsrevet fra andre hensyn som loven forventer skal tas i 

betraktning. Dette handler om at lovteksten kun er én kilde. En må i tillegg til lovteksten ofte 

ta hensyn til blant annet forarbeider, rettspraksis og sedvanerett.  Dette kan føre til at 

rettsanvendere kan utfordre de grenser som de skal jobbe innenfor, og de kan utfordre det frie 

skjønnet i forvaltningen samt de begrensninger som ligger i dette (Welstad, 2011a, 2011b). 

Det at rektorer har lov til å ta avgjørelser etter eget skjønn, fratar han ikke ansvaret fra å være 

i overensstemmelse med rettskildene (Blandhol et. al, 2015; Grimen & Molander, 2013). Da 

Djupedalsutvalget kom med sine anbefalinger i NOU 2015:2, omkring sikring av elevenes 

psykososiale skolemiljø, trakk de fram utfordringer rundt det at rektorene oftest er ikke-

jurister, og at opplæringslovens kapittel 9a kan være et utfordrende lovverk å håndtere i 

praksis (Kunnskapsdepartementet, 2016). 

Anvendelse av lovverket krever at en praktiserer det innenfor lovens rammer, og derfor er det 

viktig med kunnskap (Kunnskapsdepartementet, 2016). En skoleleders arbeidshverdag 

innebærer ofte og måtte jobbe med utfordrende rettsregler, og reglene er rike både i antall og 

innhold (Andenæs og Møller, 2016; Welstad, 2011a, 2011b).  Praktisk håndtering av 

rettsregler av skoleledere er først og fremst preget av at de ønsker en rask løsning for alle 

parter. En rask håndtering av saken kan være positiv, men det kan utfordre de rammer en skal 

jobbe innenfor (Welstad, 2011a, 2011b). Den grundige saksbehandlingen som forventes, kan 

kollidere med kravet til hurtig saksbehandling (Andenæs og Møller, 2016).  Welstad (2011a, 

2011b) skriver og at skoleledere for det meste synes de har godt grep om mange regler i 

lovverket, men når så hovedbestemmelsene er klarlagt, så begrunnes de ofte med argumenter 

som er løsrevet fra hensyn loven forventer skal tas inn i begrunnelsen. Rektorer starter ofte 

ikke med loven, slik juridisk metode legger opp til. De utøver profesjonelt skjønn, men ofte 

uten formell ryggdekning. Dette kan utfordre en skolelederes hverdag siden skolens 
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legitimitet kan forsvinne. Avslutningsvis oppsummerer Welstad (2011a, 2011b) og sier blant 

annet at; dersom lovgivningen skal fungere i skolen, så må den kommuniseres tilstrekkelig ut 

(Welstad, 2011a, 2011b). I Stortingsmelding 31 (2008) Kvalitet i skolen ble utdanning av 

skoleledere satt på dagsorden, og behovet for kommunikasjon ut til dem det gjelder ble løftet 

fram i lyset: skolelederutdanning. Grunnen til kompetansehevingen blant skoleledere var 

blant annet fordi deres rolle som faglig leder hadde utviklet seg i retning av at de hadde mer 

ansvar og myndighet, særlig innenfor det å administrere skolen, og rollen deres trenge å 

styrkes. Kunnskapsdepartementet informerte gjennom Stortingsmelding 31 (2008) at en 

nasjonal skolelederutdannelse skulle opprettes (Kunnskapsdepartementet, 2007: 66; Lysø 

m.fl., 2011). 

4.3.4 Avslutning 

I sammenheng med dette masterprosjektet er målet å få frem refleksjoner gjort av rektorer 

omkring opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4 (oppll., 1998) etter revideringen som trådde i kraft 

i 2017, og i den sammenheng er det også interessant å se på hvordan skoleledere anvender 

rettskilder. Deres forhold til det å være rettsanvender, samt refleksjoner omkring det om de 

føler seg kompetente som rettsanvendere i rollen som administrativ –og pedagogisk leder av 

skolen, var et fokusområde under intervjuene. Det er av den grunn de avsnittene ovenfor har 

blitt viet tid til.  

  Feldman og Pentlands organisasjonsrutiner 

4.4.1 Innledning  

I denne delen vil det framkomme hva organisasjonsrutiner handler om og hvorfor det er viktig 

for en leder å kjenne til ulike organisasjonsrutiner. Videre skriver jeg om Feldman og 

Pentlands (2005) teori rundt organisasjonsrutiner. De anvender terminologien ostensive -og 

performative rutiner. Bakgrunnen for terminologi er at ostensive -og performative rutiner 

fokuserer på kollektive handlinger og de muligheter som ligger hos de ulike deltagerne og 

observatører til å utvikle noen abstrakte mønstre utfra praksis (Feldman og Pentland, 2005: 3). 

Jeg vil i dette kapittelet fokusere på de ostensive -og performative rutinene i en organisasjon 

opp mot artefakter, som eksempelvis lovverket, slik Feldman og Pentland (2005) uttrykker 

det.  Men først kommer et avsnitt om organisasjonsrutiner.  



28 

 

4.4.2 Organisasjonsrutiner 

Et nettverk består av mange koplinger. Slike koplinger beskriver Spillane m.fl.  (2010). I en 

økt rettsliggjort skole, hvor skoleledere forventes å kunne være administrative ledere, 

pedagogiske ledere og rettsanvendere, så kan nettverkskoplinger være en fordel. Koplingene, 

eller som Spillane m.fl.  (2010) kaller det; organisasjonsrutiner, i lys av administrativ ledelse 

handler om repeterte, lett gjennomkjennelige mønstrer. Praksis utledet fra 

organisasjonsrutinene blir gjennomført av selvstendige aktører. Det positive med slike 

koplinger er at de koordinerer praksis i organisasjonen, de reduserer konflikter omkring 

hvordan en gjør ting og det lagrer erfaring innad i bedriften. En av ulempene kan være at 

organisasjonsrutiner kan føre til at ansatte utfører handlinger uten å reflektere over hvorfor, og 

det kan føre til at ansatte blir umotiverte. Videre kan det føre til handlinger som ikke 

nødvendigvis er passende handlinger, siden kontekst bør tas hensyn til. Sammenfattet blir 

noen rutiner generaliserte og fungerer som den formelle organisasjonsstrukturens regler mens 

andre rutiner blir mer praktiske (Spillane m.fl., 2010).  Å kjenne til rutinene ved 

organisasjonen er en nødvendig del av det å være administrativ leder. 

Lillejord (2011), Møller (2006;2011), Møller og Ottesen (2011) og Spillane m.fl. (2010) 

skriver alle om det å være leder. I skolen vil det si å være administrativ – og pedagogisk leder. 

Rektor arbeider ikke i et vakuum. Rektor skal med hjelp av skoleeier og sammen med ansatte 

på skolen drive et forsvarlig og systematisk utviklingsarbeid til elevens beste. I et forsøk på å 

knytte dette sammen, å se sammenheng mellom ledelse og en økt rettsliggjort skole, med 

profesjonelt skjønn som bakteppe, er Pentland og Feldman (2005) og deres tanker om 

organisasjonsrutiner valgt ut som teoriperspektiv for dette masterprosjektet. De trekker fram 

to organisasjonsaspekter sammen med artefakter, som på hver sin måte, eller sammen, kan 

hjelpe ledere i sitt arbeid for å skape en stabil, lærende, fleksibel og endringsvillig 

organisasjon (Feldman og Pentland, 2005).  

  Nærmere om organisasjonsrutiner 

Hvis en ønsker å påvirke, designe eller håndtere rutiner innad i organisasjoner, så er en nødt 

til å forstå de den indre dynamikken som ligger i rutinene, sier Feldman og Pentland (2005). 

Videre påpeker de at ved å gå dypere inn i rutinene i en organisasjon, så vil en se at de ikke er 

enkle eller ensartede. Rutiner er både fleksible og ikke fleksible. Noen er enkle å overføre 

mellom områder, andre ikke, og noen er preget av høy grad av variasjon, andre ikke. At 
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organisasjonsrutiner ikke er like enkle å tolke, eller å måle, er ikke nødvendigvis noe negativt. 

Det gir en mulighet til å knytte teorier og ideer opp mot hvordan en kan lede og utvikle en 

organisasjon. Når en så skal gå i dybden av organisasjonsrutinene, er det viktig å trå forsiktig. 

Grunnen til dette er at «det er øye som ser» når en skal analysere rutiner. Rutiner innad i 

organisasjoner kan se ulike ut med hensyn til om en står utenfor og ser inn, eller om er midt 

oppi det (Feldman og Pentland, 2005). En skiller mellom organisasjonsrutiner og individuelle 

rutiner. De individuelle rutinene handler om individer som utarbeider sine rutiner. 

Organisasjonsrutiner handler om koplinger av flere deltagere og deres handlinger slik at de 

lager mønstre andre kan oppfatte og snakke om; som rutiner (Feldman og Pentland, 2005; 

Møller, 2006; Møller og Ottesen, 2011; Spillane m.fl., 2010). Nedenfor legger jeg fram 

teorien til Feldman og Pentland (2005) om det strukturelle aspektet -og handlingsaspektet 

sammen med artefakter, før organisasjonsrutiner blir satt i lys av det å være leder.  Figuren i 

del 4.5.1 illustrerer hvordan ostensive rutiner, performative rutiner og artefakter påvirker 

hverandre.  

4.5.1 Organisasjonsrutiner og artefakter 

Det strukturelle aspektet (Ostensive) handler om de abstrakte mønstrene som folk handler ut 

fra, som de bruker som veileder i situasjoner, og det er mønstre en kan gå tilbake til å vise til 

for å begrunne valg. Handlingsaspektet (Performative) handler om rutiner som kan 

karakteriseres som de faktiske handlingene noen gjør, i en gitt situasjon.  Samtidig er dette to 

aspekter ved organisasjonsrutiner som er gjensidig avhengig, og de påvirker hverandre.  

 

Figur 1Illustrasjon av Feldman og Pentlands (2005) teori om organisasjonsrutiner 

Artefakter

Det strukturelle 
aspektet 

( Ostensive)

Handlingsaspektet 

( Performative)
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Det strukturelle aspektet kan sees på som de formelle strukturer, mens handlingsperspektivet 

referer til den administrative delen av organisasjonen (Feldman og Pentland, 2005; Spillane 

m.fl., 2010; Møller og Ottesen, 2016a, 2016b). Rutiner som skolen er knyttet til når en skal 

iverksette aktivitetsplan, jf. opplæringslovens §9-a (oppll.,1998, §9a-4), handler om det 

strukturelle aspektet. Et eksempel på dette, laget med inspirasjon fra Møller og Ottesen 

(2016a:185), er hvis en lærer observerer en gitt situasjon, og gjør vurderinger om dette må 

undersøkes og eventuelt varsles, eller vurderer det slik at det ikke er en situasjon som krever 

videre tiltak, så er dette et eksempel på handlingsaspektet. Handlingsaspektet; om en velger å 

varsle en gitt hendelse, vil så igjen påvirke det strukturelle, som for eksempel hvor lang tid 

rektor har på seg å sette inn tiltak. Individuelle faktorer, som en persons ferdigheter, 

erfaringer, vaner og verdier, påvirker også organisasjonsverdier, men i dette henseende er det 

organisasjonens rutiner som er i fokus, og med det menes at det er en gruppes handlinger som 

former mønster som en senere kan snakke om som rutine (Feldman og Pentland, 2005). 

Feldman og Pentland (2005) skriver at de abstrakte mønstre (ostensive) som dannes i en 

organisasjon, og som medlemmene handler ut fra, kan være svært finmaskede og 

kontekstavhengig. Det kan i en og samme bedrift være mange varianter av en og samme 

rutine, og siden det er mennesker som handler, så vil utfallet av handlingene være forskjellige. 

Dette gjør at strukturelle rutiner ikke kan ses på som en enkle, forente strukturer. Videre, når 

en snakker om organisasjonsrutiner, kommer en ikke bort fra artefaktene.  I følge Feldman og 

Pentland (2005) er artefakter den fysiske manifestasjonen av organisasjonsrutinene. Det kan 

være; hvilken rom-layout som finnes, åpne landskap eller kontorer for eksempel, statlige 

standarder som lover, veiledere eller rundskriv. Artefakter som for eksempel 

styringsdokumenter eller lover kan bli tatt for å være det strukturelle aspektet av en rutine, 

men det er feilaktig å tenke slik, påpeker Feldman og Pentland. Det er mer passende å 

beskrive et slikt artefakt som en indikator på det strukturelle aspektet (Feldman og Pentland, 

2005). Som et eksempel så er aktivitetsplanen (oppll.,1998, §9a-4), et artefakt, men 

loven/aktivitetsplanen er ikke det strukturelle aspektet. Det er en indikasjon på bedriftens 

strukturelle aspekt.  Sammenhengen mellom artefakter og organisasjonsrutiner kommer 

ytterligere fram i neste avsnitt, når handlingsaspektet (det performative aspektet) fremstilles.  

Handlingsaspektet handler om spesifikke handlinger som utføres av spesifikke personer i 

spesifikke situasjoner. Det handler om praksis som utføres på bakgrunn av for eksempel 
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regler og forventninger (artefakter) (Feldman og Pentland, 2005). Loven regulerer handlinger, 

men handlingene er ofte preget av profesjonelt skjønn. Standardiserte prosedyrer, og kontroll 

av dem, skal sikre at loven følges, men praksis i skolehverdagen er sterkt påvirket av 

yrkesprofesjonalisme (Møller og Ottesen, 2016a, 2016b). Feldman og Pentland (2005) 

understreker at det er viktig å huske at utfallet av praksisen så å si alltid ender med å være 

annerledes enn det artefaktene kanskje la opp til, på grunn av bruk av profesjonelt skjønn. 

Pentland og Feldman bruker Weicks (1998) eksempel på dette: musikalsk improvisering. Selv 

om musikerne vet hva som forventes av dem, vil ofte musikkstykket variere fra kveld til 

kveld, avhengig av hva som påvirker en eller flere i bandet (Feldman og Pentland, 2005:4). 

Ledere i bedrifter skaper artefakter som har som mål å styre praksis i en gitt retning, som for 

eksempel styringsdokumenter. Samtidig vil de oppleve at utfallet ofte havner langt unna hva 

ledelsen la opp til (Feldman og Pentland, 2005). Et eksempel fra skolehverdagen kan være at 

skoleleder lager rutiner for bruk av mobiltelefon på skoler, at elevenes telefoner skal legges i 

mobilskap på starten av første time. I hvilken grad dette blir fulgt opp av ansatte, er avhengig 

av flere faktorer: hvor lojale lærere er til rutiner hvis de synes dette ikke er viktig, om klassen 

er på klasserommet i første time, hvor mobilskapet er, og det kan avhenge av om lærer rett og 

slett husker å følge opp rutinen. Praksisen, som har samme regler og rutiner som 

utgangspunkt, vil komme til å være forskjellig for ulike elever og lærere. Pentland og 

Feldman (2005) påpeker at artefakter som for eksempel regler, maler og sjekklister er viktig, 

fordi de er en ressurs for ansatte, men på grunn av at utfallet av handlinger er 

kontekstuavhengig, vil de ikke være et ledelsesverktøy for å forutsi praksis (Feldman og 

Pentland, 2005).  

Juridisk metode handler om anvendelse av rettskilder. Rettskildene er grunnlaget for å komme 

frem til juridiske argumenter, og øverst på stigen ruver loven. Samtidig er det oftest 

nødvendig å gå i andre rettskilder for å tolke loven, og da er forarbeider, rettspraksis fra 

domstoler og reelle hensyn viktige kilder. Annen juridisk litteratur og andre myndigheters –og 

privates praksis kan også være rettskilder (Blandhol m. fl., 2015). En skoleleders juridiske 

metode vil derfor legge artefakter som forvaltningsloven og opplæringsloven høyere opp i 

hierarkiet enn veiledere og rundskriv, og høyere opp enn lokale regler som for eksempel 

ordensreglement. Andenæs (2016) skriver at lovgivning i skolesektoren er utfordrende. Det 

allerede omfattende lovverket følges av forskrifter, veiledere, sentrale -og lokale vedtekter, 

retningslinjer og så videre. Det er dette rettsliggjøring av skolen handler om, at det å løse 

konflikter og problemer skal skje utfra rettsregler. Før om årene ble rettsregler i mindre grad, 
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enn nå, brukt som midler for å løse opp i skoleutfordringer (Andenæs, 2016). Rektor, som 

administrativ – og pedagogisk leder av en rettsliggjort skole, skal fortsatt arbeide med å 

utvikle organisasjonen. Det å studere performative -og ostensive strukturer i skolen, samt de 

artefakter som er en del av organisasjonsrutinene, kan være en betydningsfullt for rektorer, og 

hvordan blir belyst i neste avsnitt.  

4.5.2 Organisasjonsrutiners betydning for en skoleleder 

En kan, slik Spillane m.fl. (2010) skriver, bruke det strukturelle aspektet og handlingsaspektet 

til å se på hvordan skoleledere arbeider med de formelle strukturer knyttet til den 

administrative praksisen. En kan se hvordan statlige reguleringer kan kobles til praksis. Målet 

med å ha rutiner kan være at en skal redusere konflikter omkring hvordan en skal gjøre 

arbeidsoppgavene; de skal koordinere. De skal også være en kilde til å vite hvordan en gjør, 

og har gjort, ting i bedriften. Samtidig kan rutiner bidra til at folk handler uten ettertanke, at 

ansatte blir umotiverte og de handler feilaktig med hensyn til den enkelte situasjon (Spillane 

m.fl., 2010). Feldman og Pentlands (2005) teori om organisasjonsrutiner forteller om en 

gjensidig avhengighet mellom abstrakte mønstre i organisasjonen og praksis som utføres, med 

artefakter som for eksempel lovverket er en del av, som Figur 1 i del 4.5.1 illustrerer. Siden 

Spillane m.fl. (2010) støtter Feldman og Pentland (2005) i det å si at organisasjonsrutiner kan 

kobles til praksis, så er det av interesse i denne masteroppgaven og prøve å trekke noen 

perspektiver fra teorien inn i det å være skoleleder. Som administrativ -og pedagogisk leder i 

skolen, har rektor et juridisk ansvar, og for å sikre rettsikkerheten til elevene kan arbeid med 

organisasjonsrutiner være en inngangsport.  

Skoleledere skal drive skolen framover og i takt med samfunnets krav, og ifølge Feldman og 

Pentland (2005) kan det å studere og analysere de interne strukturene i bedriften hjelpe ledere 

i sitt arbeid for å skape en stabil, lærende, fleksibel og endringsvillig organisasjon. Å studere 

ett aspekt kan være at en eksempelvis tar praksis (performative) en finner i bedrifter og 

sammenlikner ulike praksiser (med utgangspunkt i samme rutine). Av dette kan en begynne å 

forstå sammenhenger mellom kontekst og praksis, og funn kan anvendes til å skape utvikling. 

På samme måte kan en studere abstrakte mønstre (ostensive) som oppstår i bedrifter. En kan 

observere spesifikke handlinger (performative), hvor handlingene brukes som eksempler når 

en skal legge fram forskning, men det er egentlig de bakenforliggende abstrakte mønstrene 

som er i fokus. Å sammenlikne hva som ligger bak handlinger kan få fram ulike 
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verdigrunnlag hos ulike grupper, for eksempel, og sånn sett forklare hvorfor praksis blir som 

den blir (Feldman og Pentland, 2005). Denne måten å se på organisasjonsrutiner kan føre til at 

skoleledere kan legge til rette for å jobbe med skolens verdigrunnlag og forsøke å få en mer 

helhetlig tenkning på skolen. Videre kan en, ifølge Feldman og Pentland (2005) forske på 

artefaktene alene. Dette kan være nyttig da det er relativt enkelt å identifisere artefakter, eller 

mangel på artefakter, og en kan lett sammenlikne dem opp mot ulike fortolkninger og 

forståelser av abstrakte mønstre (ostensive). På samme måte kan en finne interessante 

aspekter ved organisasjonsstrukturer gjennom artefakter da artefaktene tidvis endres, men 

kommer ofte til uttrykk gjennom praksisen (performative) i organisasjonen som ikke-endret. 

Det tar tid å se endringer i praksis, selv om endringen i selve rutinen har kommet (Feldman og 

Pentland, 2005). Videre kan en leder studere organisasjonsrutiner i interaksjon mellom 

hverandre, for å forstå hva som skaper stabilitet, eller endring. Det finnes ikke en eksakt 

ostensiv rutine å handle etter da aktørene opplever abstrakte mønstre ulikt. En rutine vil for 

noen starte på et annet tidspunkt enn andre aktører tenker den gjør. Det samme skjer med 

performative rutiner; ingen praksis er lik da eksakt kopiering i ulike kontekster er umulig 

(Feldman og Pentland, 2005). Å forstå dette kan være viktig for rektorer, da en rutine, som for 

eksempel aktivitetsplanen (oppll.,1998, § 9a-4) ber om at en skal skolen undersøke saken 

snarest. Det kan, og vil ifølge Feldman og Pentland (2005), oppstå ulike fortolkninger og 

praksiser ut fra en og samme rutine. I eksempelet med aktivitetsplanen, vil ansatte kanskje 

starte undersøkelse av saken på et annet tidspunkt enn det rektor synes er rimelig, og dette kan 

utfordre rettssikkerheten til elevene.  

  Oppsummering av teori  

I dette kapittelet har jeg gjort rede for det å være administrativ – og pedagogisk leder og måtte 

håndtere bruk av både juridisk – og pedagogisk skjønn i arbeidsdagen. Videre har jeg 

redegjort for om hva som ligger idet å være administrativ – og pedagogisk leder i skolen, før 

tema organisasjonsrutiner ble gjort rede for. Gjennom teorien til Feldman og Pentland (2005) 

har jeg skrevet om hva organisasjonsrutinene kan være, hvordan en kan se de i sammenheng 

med hverandre, og hvordan en som leder kan utvikle organisasjoner gjennom å studere dem. 

Rektor er leder av en organisasjon og må forholde seg til blant annet lovverk som 

opplæringsloven, og den skal anvendes av alle på skolen, med rektor som sitter med øverste 

ansvar. Det er derfor av interesse å se hvordan de fire rektorene i dette forskningsprosjektet 

reflekterer til det å være administrativ -og pedagogisk i en arbeidshverdag hvor pedagogisk – 
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og juridisk skjønn må anvendes. Det er også av interesse å se i hvilken grad det er 

sammenheng mellom de strukturelle sidene av bedriften, som lovverket og praksis, og 

hvordan rektorene arbeidet med å påse at rutiner og systemer fungerer slik at rettssikkerheten 

til elevene ivaretas. I kapittel 6 vil jeg legge fram funn fra forskningen jeg har utført med 

hjelp av fire rektorer i grunnskolen, før funnene drøftes i lys av organisasjonsrutiner, men i 

forkant av det, kommer et kapittel som forteller om valg av forskningsmetode.  
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 Metode 

 Innledning 

Nedenfor skriver jeg om prosessen fram til datamaterialet. Først vil jeg vil jeg beskrive og 

begrunne hvorfor min forskning er gjort utfra kvalitativ metode. Deretter vil jeg skrive om 

hvordan informanter ble valgt. Den neste delen omhandler refleksjoner omkring selve 

intervjuene jeg gjennomførte, før et avsnitt forteller om prosessen med å transkribere og kode 

dataen. Til slutt skriver jeg om validitet og reliabilitet knyttet til forskning, samt andre etiske 

betraktninger jeg har gjort meg.  

 Kvalitativ forskningsmetode 

Denne masteroppgaven har en induktiv inngangsvinkel til forskningen. Dette handler om at 

en innenfor kvalitativ forskning etterstreber å forske på og forstå meninger individer eller 

grupper av individer har av verden. En innhenter data og forsøker å gå fra det sære til det mer 

generelle. Utgangspunktet er at det er forskers fortolkning av dataen som ligger til grunn. 

(Creswell, 2014). Tidligere forskning har lagt grunnlaget for meg å utlede noen antagelser om 

videre forskningsområder og disse ble kategorisert i to deler; første del til forskningsspørsmål 

en og to og andre del til forskningsspørsmål tre: 

1.Hvordan forstår rektorer opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4? 

2.Hvordan reflekterer rektorer rundt det å være rettsanvender etter lovendringen knyttet til 

kapittel 9a i 2017 trådde i kraft?  

3.Hvilke ressurser, systemer og rutiner anvendes i arbeidet med å oppfylle krav satt gjennom 

opplæringslovens paragraf 9a-3 og 9a-4?  

Creswell (2014) skriver videre at induktiv forskningsmetode legger til rette for at en kan 

intervjue deltagere, eller en kan observere. Under intervju som metode vil åpne spørsmål være 

det beste da de i større grad enn lukkede spørsmål får fram meninger og tanker om et tema. 

Målet kan være å finne noen mønstre i datamaterialet, og kunne utlede en teori på grunnlag av 

det eller klare å generalisere noe.  
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Å finne sannheten om noe, krever at en utfører forskningen systematisk, kontrollert og kritisk. 

En forskers metode skal legge til rette for at andre forskere skal kunne gå vedkommende og 

forskningen hans i sømmene. Dette er med på å gi forskningen troverdighet (Creswell, 2014). 

Formålet med dette masterprosjektet var å finne fram til refleksjoner gjort av rektorer omkring 

det å være rettsanvender i skolen, og valgte jeg standardisert intervju som metode, med åpne 

spørsmål. Siden Cohen m.fl. (2011) fremhever at intervju som metode gir forsker adgang til 

blant annet kunnskap, refleksjoner, tro og verdigrunnlag, så var dette en passende metode i 

denne sammenhengen. Videre vil et standardisert intervju med åpne spørsmål legge opp til at 

ordlyden i spørsmålene, og rekkefølgen av dem, er satt på forhånd. Dette gjør at alle 

informantene får samme spørsmål stilt, og i samme rekkefølge, og det fører til at det blir lettere 

å sammenlikne dataen. Ulempen med denne intervju- metoden kan være at den kan være lite 

fleksibel, og den kan ta lite hensyn til det kontekstuelle. Et alternativ til denne måten å planlegge 

intervjuet på, kan være å legge opp til et semi-strukturert intervju, fortsatt med åpne spørsmål. 

Dette vil kunne gir forsker muligheten til å variere rekkefølgen på tema/spørsmål i selve 

intervjuprosessen. Det å ha laget en skisse på forhånd vil kunne skape et visst system, 

intervjusituasjonen vil bære preg av å ta hensyn til det som skjer der og da og samtalen kan få 

mer flyt. I tillegg kan en oppdage brister i intervjuguiden og omformulere noe på enkelte 

spørsmål for å få de til å fungere best mulig. Ulempen med denne måten å planlegge og 

gjennomføre intervju på, kan være at de vil være vanskeligere å sammenlikne data og finne 

mønstre (Cohen m.fl., 2011).  

Som førstegangs masterstudent og forsker, dukket det opp noen utfordringer i forbindelse med 

metodevalget jeg hadde gjort. Jeg planla å ha et strukturert intervju, å følge intervjuguiden, men 

slik som noen intervju forløp seg, så svarte informantene på spørsmål som ikke hadde blitt stilt 

ennå, og ved noen anledninger måtte jeg da bryte ut av rekkefølgen i intervjuguiden for å stille 

oppfølgingsspørsmål. Således endte metoden brukt i dette masterprosjektet å være semi-

strukturert- intervju. I følge Brinkmann og Kvale (2017) er det semi-strukturerte kvalitative 

intervjuet en metode for å få fram hvordan den som blir intervjuet opplever sin hverdag 

(Brinkmann og Kvale, 2017). I del 5.4 kommer jeg inn på validitet og reliabilitet i tilknytning 

til intervjuene, men før det skriver jeg om hvordan jeg valgte informanter.  
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  Valg av informanter 

Til dette masterprosjektet var det av interesse finne fire rektorer å intervjue. At det skulle 

være rektorer var viktig fordi det er opplæringslovens kapittel 9a som står i fokus, og som 

øverste leder i skolen sitter rektorene med ansvaret for at loven blir fulgt (oppll., 1998, §9a-3 

andre ledd andre punktum). Siden det ligger kvalitativ metode til grunn, så er det ikke et mål å 

kunne generalisere funnene, men å få tak i noen mønstre som viser noe om det å være 

rettsanvender i skolen. Creswell (2011) støtter denne tankegangen og sier at kvalitative 

generalisering er en term som brukes på en begrenset måte innen kvalitativ forskning. I 

kvalitativ forskning får en mest ut av det å forske på de enkelte beskrivelser og refleksjoner 

som gjøres av de enkelte informantene i de gitte kontekstene (Creswell, 2011). I følge 

Brinkmann og Kvale (2017) er generalisering av datainnsamling fra intervju blant annet 

vanskelig fordi det er ofte få intervjupersoner, og hver person er for særegen til at vi kanskje 

kan tenke behavioristisk. Samtidig tar vi med oss erfaringer fra møter med mennesker, og 

lager forventninger om å møte det samme, finne det samme, i nye hendelser. Dette betyr 

nødvendigvis ikke at en vil finne det samme (Brinkmann og Kvale, 2017).  

Valget har i denne sammenhengen falt på fire rektorer, og fire intervjuer anser jeg som en 

størrelsesorden som er gjennomførbar i forbindelse med dette masterprosjektet.  Målet var at 

fire forskningsintervjuer kunne få fram noen interessante mønstre knyttet til det å være 

rettsanvender i skolen. Brinkmann og Kvale (2017) beskriver det å velge ut antallet 

informanter, at det er et enkelt svar på det: «Intervju så mange personer som det trengs for å 

finne ut det du trenger å vite.» (Brinkmann og Kvale, 2017:148). 

Krav som ble satt til utvelgelsen av rektorene var at de skulle være grunnskolerektorer og de 

skulle ha erfaring fra det å være rektor også fra før endringen av opplæringslovens kapittel 9a 

(oppll., 1998). Det var ikke viktig hvor de kom ifra, størrelse på skolene eller hvilken type 

kommune skolene tilhørte. Siden opplæringslovens kapittel 9a er en statlig regulering, så 

kunne alle typer kommuner være i fokus, da alle rektorer i Norge er bundet til å anvende 

opplæringsloven i sitt virke. Og til slutt; alle elever i alle skoler i Norge har rettigheter knyttet 

til psykososialt skolemiljø, uansett skoleslag.  

På bakgrunn av kriteriene ovenfor starter jakten på informanter geografisk, utfra min egen 

bokommune. Jeg ønsket ikke å forske i egen kommune, da jeg var redd min egen kjennskap 

til arbeid skoler og kommunen hadde gjort med det reviderte lovverket, kunne influere min 
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forskning og gjøre den forutinntatt. Maxwell (2013) anvender det engelske ordet bias når han 

skriver om denne forskerfallgruven. En forskers egne meninger og verdier, en forskers egne 

erfaringer, kan påvirke, og gjør oftest det i en eller annen grad, informanten. Det er mulig å 

begrense bias, og styrke validiteten til forskningen (Maxwell, 2013), og jeg vil senere skrive 

hvordan en forsker kan påvirke forskningen. Google MAPs ble brukt for å lage en radius å 

søke i, utenfor egen kommune, og skoler ble tilfeldig plukket ut. Jeg sendte mail til fire 

rektorer om gangen, ventet på respons, og da det kom svar at de ikke kunne delta i 

forskningen, ble ny mail sendt til neste skole på listen jeg hadde satt opp. Som vedlegg i 

mailen lå informasjonsskriv (se vedlegg 1) om prosjektet. Resultatet ble at informantene kom 

fra to barneskoler, to ungdomsskoler og fra henholdsvis to kommuner.  

  Intervjuene 

Kvale (1996) foreslår å se på intervjuet som en sosial interaksjon, og det fins noen «regler» 

som må følges. Atmosfæren skal være en av trygghet, hvor en kan snakke fritt. Dette betyr at 

tema ikke skal fremstå som en kunnskapskonkurranse. Det skal også være slik at informanten 

er informert om hvordan anonymisering er sikret. Det er også viktig å sikre at 

intervjuspørsmålene kommer i en lett, ikke-truende rekkefølge. De enkleste først, slik at 

informanten slapper av (Cohen m.fl., 2011:422-423). Jeg utarbeidet en intervjuguide på 

forhånd. Den bestod av 11 temaer. De tre første oppfordret til å snakke om bakgrunn (se 

vedlegg 3). Jeg ønsket å ha noe bakgrunn på informantene, men det var også for å ha en lett 

start og få praten i gang. Intervjuspørsmål fire-seks oppfordret til å snakke om lovverket, og 

målet var å undersøke tolkning og oppfattelse av ordlyden av lovverket. Spørsmål sju-ti var 

knyttet til rutiner, gjennomføring i praksis og ressurser som tas i bruk. Det siste spørsmålet 

handlet om å løfte fram ting ved tema som ikke jeg hadde kommet inn på, men som 

informanten eventuelt ville prate om.  

Intervjuet ble startet med en gjennomgang av opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4 (1998). En 

papirkopi var tilgjengelig for rektor under hele intervjuet. Dette gjorde jeg for å få samtalen til 

å flyte bedre. Jeg ønsket å skape en trygg atmosfære og da ønsket jeg ikke at informantene 

skulle sitte med en følelse av at de skulle huske hele ordlyden i lovparagrafene som lå til 

grunn for samtalen. Kvale (1996) trekker fram viktigheten av å skape en trygg atmosfære for 

den som blir intervjuet (Cohen m.fl., 2011), samt skape god kontakt ved å være en 

oppmerksom og respektfull intervjuer (Brinkmann og Kvale, 2017), og bakgrunnen for dette 
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blir nærmere beskrevet under. Videre var intervjuspørsmålene utarbeidet til å være åpne. I 

følge Cohen m.fl. (2011) er dette er en type spørsmål som er fleksible og tillater en å gå mer i 

dybden. Intervjuer kan grave litt mer i det som blir sagt, og eventuelle misforståelser blir 

lettere unngått (Cohen m.fl.,2011). Intervjuene ble tatt opp på lydfil. På det første intervjuet 

ble også videoopptak gjort. Da var lydfilopptaket sekundær-verktøy, men i de tre siste 

intervjuene ble dette snudd. Videoopptaker ble brukt som sekundær-verktøy som sikring av 

datainnsamling om noe skulle gå galt teknisk. Kameraet ble snudd bort fra informantene, slik 

at det bare skulle være lyd som eventuelt skulle brukes i de tre siste intervjuene. Bakgrunnen 

for dette valget vil bli begrunnet nedenfor.  Alle intervjuene ble gjennomført på de respektive 

skolene. Alle informantene fikk tilbud om å bli intervjuet andre steder, men ingen ønsket 

dette.  

  Transkribering og koding 

Intervjuene ble transkribert så og si fullt ut. De første spørsmålene om bakgrunn ble ikke 

transkribert, men bare tatt sammenfattende notater fra. Som nevnt i del 4.5, så brukte jeg lyd -

og videoopptaker. Likevel ble ikke videoopptakeren brukt slik den en ment for. Opprinnelig 

ønsket jeg lyd og bilde da transkriberingen av et rent lydopptak, ifølge Cohen m.fl. (2011) vil 

filtrere ut viktig informasjon som non-verbale aspekter, mens det å transkribere fra video kan 

få frem kroppsspråk. En vil altså kanskje få mer rik data ut av videopptak enn lydopptak 

(Cohen m.fl., 2011:537-538, 426). Erfaringen jeg gjorde meg da jeg startet på 

transkriberingen av det første intervjuet var at masterprosjektets omfang satte noen 

tidsmessige begrensinger, og det viste seg å være tidkrevende å transkribere video. Jeg 

forsøkte etter kort tid å transkribere kun fra lydopptaket, og oppdagelsen var at den data jeg 

var på jakt etter, rektorenes refleksjoner, kom frem og jeg vurderte det dithen at det non-

verbale aspektet ikke ville påvirke dataen i den grad at jeg ikke fikk tak i rik nok data. 

Kodingen av det transkriberte materialet ble gjort ved at intervjuguiden ble fargekodet. 

Spørsmål som omhandlet tolkning av lovene fikk rød farge, spørsmål som tok for seg praksis 

som rettsanvender fikk grønn, det som omhandlet kunnskap –og kompetanseutvikling ble blå 

og spørsmål som omhandlet rutiner og systemer fikk lilla farge (se figur 2 s. 40; tabell 3) 
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Figur 2 Ilustrasjon av systematisering av datamatererialet. 

 

Da det transkriberte materialet ble analysert, rett etter transkriberingen fant sted, ble avsnitt og 

setninger fargekodet av meg. LeComte og Preissle (1993) forsvarer en slik håndtering av data, 

og sier at forskere bør jobbe ut fra hovedfenomen og de bør sammenfatte data i bolker eller 

grupper (Cohen m.fl.,2011:539).  Det å lese transkripsjonene flere ganger, og eventuelt gjøre 

om på kodingen, har vært en del av prosessen. Cohen m.fl. (2011:429) skriver at dette er en 

viktig del av prosessen med kodingen.  Transkriberingen ble foretatt ved første anledning etter 

intervju var foretatt. Dataene bør sammenfattes og tolkes så fort som mulig, fremhever Miles 

og Huberman (1994). Dette rådet handler om at når en forsker på et tema, så kan 

datamengden bli overveldende, og rask transkribering og en første analyse vil kunne gi 

forskeren ideer om hvor fokuset framover bør ligge. (Cohen m.fl.,2011:539). 

   Validitet og relabilitet 

Kvalitativ validitet handler om at forskere har noen prosedyrer som sikrer at de data en samler 

inn og analyseres er så autentisk som mulig, at de ikke er noe en har funnet på, endret på eller 

at en har plukket ut det som en finner passer å plukke ut, at en undersøker det en mener en 

undersøker (Cohen m.fl., 2011; Brinkmann og Kvale, 2017). I intervjuprosessen lå fokuset 

mitt på det å sikre at alle mine tema/spørsmål ble stilt, og i en rimelig lik rekkefølge slik at jeg 

sikret at jeg fikk tak i refleksjoner på alle interessante områder fra alle fire rektorene.  Da 

transkriberingen startet, måtte jeg ta noen valg rundt hva jeg skulle inkludere. Pauser, sukk, 

kroppsspråk ble mer eller mindre utelukket i denne forskningen, og noen ganger var det rom 
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for meg som forsker å tolke innholdet selv. Et eksempel på det er når rektor B sier: (…) Og 

dette her..okay (ler litt oppgitt) Og da blir det liksom at en kjenner; at dette er ikke greit! Det 

å legge til at noen ler, kan fortelle at de spøker, at de er usikker, at de synes noe er morsomt. 

Det å legge til utropstegn kan uttrykke et utrop, en forsterkning av noe, og disse 

fortolkningene er mine, samt at leser kan legge sin fortolkning i det. I følge Brinkmann og 

Kvale (2017) er validitet innenfor transkripsjon mer utfordrende enn først antatt. 

Transkripsjonene skal være gyldige, men sannheten er at de alle er konstruksjoner av noen 

verdener, og de tilpasses egne antagelser (Brinkmann og Kvale, 2017).  

Reliabilitet innen kvalitativ forskning indikerer at forskningen er til å stole på, at den er 

konsistent og kan finne igjen liknende funn i andre liknende prosjekter, om svarene en får fra 

intervjuobjektet ville ha vært de samme svarene med en annen intervjuer (Creswell, 2014; 

Cohen m.fl., 2011; Brinkmann og Kvale, 2017). Ofte er reliabilitet innen forskning knyttet til 

ledende spørsmål, da slike spørsmål kan utfordre forskningsresultatenes troverdighet og 

konsistens (Cohen m.fl., 2011; Brinkmann og Kvale, 2017). Kvantitativ forskning vil ha sterk 

reliabilitet om en kan generalisere funnene, men i dette prosjektet er det ikke et mål. Forskere 

som velger intervju som metode etterstreber ikke å generalisere, men gå i dybden av rik data.  

(Cohen m.fl.,2011; Brinkmann og Kvale, 2017). Dette har vært målet i denne prosessen også, 

og derfor er intervju som metode valgt.  

For å øke grad av reliabilitet har samme intervjuguide vært brukt i alle intervjuene, med åpne 

spørsmål. Avvik fra intervjuguiden har handlet om at de to siste intervjuene hoppet litt fram 

og tilbake mellom spørsmålene siden informantene kom inn på temaer som ennå ikke var «på 

blokka».  Jeg hadde på dette tidspunktet blitt mer trygg på situasjonen som intervjuer og lot 

samtalen utvikle seg i de retninger det førte, og jeg fikk stilt oppfølgingsspørsmål til det 

informanten reflekterte over. Mot slutten av hvert intervju ble intervjuguiden gjennomgått for 

å sikre at jeg hadde spurt de samme spørsmålene til som i forrige intervju, at jeg hadde dekket 

alle temaer. Cohen m.fl. (2011: 204) skriver at dette er et av de viktigste skrittene en kan ta 

for å sikre reliabilitet når en bruker intervju som metode. Siden jeg har vært alene om 

intervjuene, var dette også et sikkerhetsnett som sikret at alle informantene fikk svart på de 

samme spørsmålene.  

Å være alene om å intervjue kan svekke reliabilitet da forsker kan legge egne fortolkninger i 

det som blir sagt. Samtidig kan flere forskere kan gi mange ulike fortolkninger (Cohen m.fl., 

2011). Selv om en kan påvirke reliabilitet ved å være alene, kan også fokuset på høy 
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reliabilitet motvirke kreativitet, egen tenking og variasjon (Brinkmann og Kvale, 2017) At det 

kun er en person som intervjuer kan altså ha ulemper og fordeler, men i denne sammenhengen 

var det ikke et alternativ å ha flere, siden masteroppgaven skrives av en person.  

Flere tiltak for å styrke reliabilitet ble gjort.  Et av valgene som ble tatt tidlig, for å sikre at 

datamaterialet ble troverdig, var å holde meg unna egen kommune. Det å skulle møte 

informanter med ideer og tanker om hvordan ting foregikk i skolen, kunne ha utfordret 

validitet og reliabilitet i denne forskningen.  

For å sikre at forskningen har høy relabilitet, at den er konsistent og troverdig, bør en sikre 

validitet gjennom hele prosessen, fra tematisering av masteroppgaven til rapportering av den. 

Feilkildene må sjekkes (Maxwell, 2013:125-129; Brinkmann og Kvale, 2017:278). Nedenfor 

har jeg reflektert over to av områdene som kan skade troverdigheten til forskningen; forskers 

– og informantens påvirkning.  

5.6.1 Forskerens påvirkning  

I følge Cohen m.fl., (2011) kan intervju som metode gir rik data. Rik data kan føre til at 

forsker kan møte utfordringer i analysen av dem, og det kan utfordre validiteten. Det å velge 

ut og sortere data kan blir preget mer av hva forsker ønsker å finne enn hva han egentlig fant: 

dobbel hermeneutikk, altså informantens verden og tolkning av den, og forskers 

vitenskapelige språk og tolkning, er også en utfordring. Det som kan skje er at når en 

intervjuer eller observerer noe, så vil informantens fortolkning av verden komme fram, men i 

arbeidet med å analysere dataen så vil forskers fortolkning trekkes inn, og videre bli 

presentert for de mottakere forsker ønsker skal lese det. En kan lese i Cohen m.fl. (2011) at 

faren er at forsker kan legge for mye av sin egen tolkning inn i dataen, data som allerede er 

tolket av informant. Giddens (1976) er den som trekker dette fram som en fallgruve en kan gå 

i. Forsker kan ende opp med å trekke ut elementer fra dataen som ikke representerer det det 

skulle og hele intervjusituasjonen blir urettferdig tolket (Cohen m.fl., 2011:540). Maxwell 

(2013) påpeker at det innenfor kvalitativ forskning ikke er et mål å eliminere forskers 

påvirkning på dataen, men at en skal være oppmerksom på at det skjer, slik at en kan anvende 

kunnskapen om egen påvirkning produktivt. Innenfor metode intervju vil forskers fortolkning 

prege utfallet. Det kan begrenses med for eksempel åpne spørsmål, men det er ikke noe 

løsning alene. Det som er viktig er som sagt å vite hvordan en påvirker (Maxwell, 2013).  
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5.6.2 Informantens påvirkning 

Validitet handler også om informanten. Det kan skje at den som intervjues endrer mening om 

noe som er blitt sagt, husker feil, ikke er enig med forskers analyse av dataen, har sagt noe i 

affekt som det angres på eller rett og slett er flau over det som har blitt sagt. Dette kan bøtes 

på ved å sikre innholdet av analysen, og la informant lese og validere innholdet. Dette er også 

et virkemiddel for å motarbeide den doble hermeneutikken. Dette kan igjen by på andre 

utfordringer, som at informant kan trekke seg, eller at forskningen blir særs tidkrevende, men 

det kan også styrke validitet og utvikle dataene (Cohen m.fl., 2011). Maxwell (2013) skriver 

at noen av det viktigste en kan gjøre for å sikre at forskers bias ikke påvirker dataen for mye, 

er å skaffe seg feedback fra informantene (Maxwell, 2013). Informantene i denne studien har 

ikke fått anledning til å gi feedback på transkripsjonen, og det kan således være en svakhet. I 

del 5.7, Andre etiske refleksjoner, redegjør jeg for bakgrunnen til at jeg valgte å ikke 

oppfordre informantene til å validere transkripsjonene.  

Som allerede nevnt i del 5.4, beskriver Kvale (1996) at er det viktig at den som gjennomfører 

intervjuet legger opp til en komfortabel atmosfære, at den som blir intervjuet føler trygghet 

rundt det å snakke fritt. Dette kan en oppnå ved å blant annet ved å påse av at den som 

intervjuer vet nok om tema slik at det gjennomføres skikkelig. Videre er det viktig at ikke 

informanten føler at han eller hun sitter og ikke kan noe om tema. Etiske aspekter som 

samtykke, anonymitet er også viktige. Den som blir intervjuet kan fange opp kroppsspråk hos 

forsker, som at en for eksempel kjeder seg, er uenig eller sint. Dette må forsker være bevisst 

på, og handle deretter med for eksempel å lytte aktivt og være tilstede i samtalen. Det å bli 

intervjuet kan oppleves vanskelig, og da forskere må opptre profesjonelt (Cohen m.fl.,2011). 

Hvis en klarer å oppnå den gode samtalen så vil sjansen for ekte, detaljrik og ærlig data fra 

informanten være stor, og dette påvirker validitet positivt.  

5.6.3 Skriveprosessen 

For å gjøre så godt som mulig arbeid med å sikre at min egen fortolkning i minst mulig grad 

er en del av datamaterialet, selv om det ikke er til å unngå, har selve skriveprosessen vært et 

viktig redskap. Gjennom skriftlige tilbakemeldinger fra min veileder ved UIO har språket i 

denne masteroppgaven blitt plukket på der det har vært nødvendig, for å presentere dataen så 

objektivt som mulig. Både Creswell (2014) og Cohen m.fl. (2011) skriver om nødvendigheten 

av å være bevisst som forfatter; å anvende nøytralt språk som forsker og et språk som er 
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passende for mottaker: «Use unbiased language appropriate for audiences of the research» 

(Creswell, 2014:133) og; «The reflexive researcher, then, must remain self- conscious as an 

author (…)» (Cohen m.fl., 2011:541). I forkant av skrivingen av selve masteroppgaven ble 

alle lydopptak transkribert. Transkriberingsprosessen, samt organisering av data, er allerede 

beskrevet. Maxwells (2013) andre punkt på sin sjekkliste som skal styrke validitet og 

reliabilitet, tar for seg det å transkribere rik data. Rik data handler om at en får tak i data som 

er variert og detaljert, slik at en får tak i det store bildet. Maxwell skriver at når en bruker 

intervju som metode, så krever slik data gjerne transkribering og ikke bare at forsker noterer 

seg det han mener er viktig eller relevant (Maxwell, 2013). I Cohen m.fl. (2011) kan en lese at 

ikke alle transkriberer alt, da det er svært tidkrevende. Walford (2001) er en av dem som 

innrømmer at han sjelden transkriberer alt, og da fordi det er ressurskrevende (Cohen 

m.fl.,2011:539). Del 5.5 redegjorde for mine valg rundt grad av transkribering, og jeg støttet 

meg på både Maxwell (2013) og Walford (2001) i Cohen m.fl., (2011) da jeg tok mine valg. 

Størsteparten av intervjuene ble transkribert, mens det innledende spørsmålet om 

yrkesbakgrunn ble tatt sammenfattede notater fra. Dette var for å spare tid, men også fordi jeg 

anså det slik at det første spørsmålet ikke ville gi like rik data rundt refleksjon omkring tema, 

som de andre. Siden jeg ønsket informanter som hadde jobbet som rektor før revideringen av 

opplæringslovens kapittel 9a i 2017, så var det første spørsmålet knyttet til det å validere at 

jeg hadde fått tak i de informanter som passet min studie.  

  Andre etiske refleksjoner 

Jeg fikk godkjent min forskning fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) desember 2017 

som en forenklet vurdering da det var lav personvernulempe (se vedlegg 2). 

Informasjonsskrivet som først gikk ut til potensielle informanter hadde informasjon om at det 

var søkt, men ikke godkjent, inntil at forskningen ble godkjent av NSD. Da ble 

informasjonsskrivet endret. Det ble også gjort endringer knyttet til det at jeg byttet veileder 

fra 2017 til 2018 (se vedlegg 3). Hvert intervju startet med en gjennomgang av 

samtykkeskjema; informasjonsskrivet som de alle hadde mottatt på mail. Det viste seg at alle 

bortsett fra en rektor ikke hadde lest det, så den gjennomgangen før signering på at de ønsket 

å delta, var lurt å ta. Cohen m.fl., (2011) skriver at dette er en etisk betrakting å gjøre innen 

forskning, å sikre at deltakere har mottatt samtykkeskjema.  
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Videre er det viktig å reflektere over hvordan anonymisering av deltagere skal foregå og 

hvordan data som samles blir sikret og ivaretatt (Cohen m.fl., 2011). 

Informasjonsskrivet/samtykkeskjema (se vedlegg 1) gav informasjon om hvordan 

informantens anonymitet skulle ivaretas og hvordan data skulle håndteres, men dette ble også 

snakket om i forkant av intervjuene, før lydopptak ble satt på. I de tilfeller informanten 

navnga kommunen han arbeidet i, ble det fjernet i transkriberingen. Alle programmer brukt i 

arbeidet med det psykososiale miljøet, som informantene har nevnt at de anvender i sine 

systemer, har jeg lest om på internett. De som er nevnt ved navn i denne masteroppgaven er 

større programmer brukt av mange skoler i Norge, og jeg har vurdert det dithen at det å 

navngi programmene ikke å kunne avsløre hvilken informantskoler jeg har besøkt.   

Alle har gitt skriftlig konsens til deltagelse. Det har ikke vært en del av avtalen at 

informantene skulle lese igjennom transkripsjonen av deres intervju, og muligheten ble heller 

ikke etterlyst av noen. Cohen m.fl. (2011) skriver at om avtalen sier at informantene skal 

validere datamaterialet i alle deler av prosessen, så kan det føre til at de trekker kommentarer 

(Cohen m.fl., 2011). Det har ikke vært ønsket i denne prosessen at informantene skulle kunne 

endre på det de reflekterte over i vår samtale, og derfor er det heller ikke en del av avtalen.  Jf. 

Cohen m.fl. (2011) så kunne dette ha styrket validitet og det kunne ha utviklet dataen, men 

masterprosjektets omfang har satt noen begrensninger for hvor mye jeg kunne jobbe videre 

med datamaterialet. 

Som intervjuer har jeg hatt som mål å få valide data, data som informanter ønsker å dele, og 

ifølge Cohen m.fl. er det da viktig med en trygg atmosfære under intervjuet (Cohen m.fl., 

2011:422-423) For å få det til har det vært nødvendig at de ikke følte seg presset til å delta og 

at de alltid kunne trekke seg fra studien. De skulle heller ikke føle seg presset til å svare på 

spørsmålene, da det kunne ha ført til refleksjoner som ikke var like ærlige. Videre har det vært 

viktig å gi god informasjon om studien. Informasjonsskrivet ble, som allerede nevnt, både 

sendt på mail og gjennomgått før intervjuene for å sikre at informantene hadde korrekt og nok 

informasjon omkring det de deltok på. I starten av intervjuene har det vært viktig å gjenta for 

informantene, at deres frivillige deltagelse når som helst kan avsluttes, uansett grunn. For å få 

til en trygg atmosfære ble alle intervjuene gjennomført på skolene. Dette var informantenes 

ønske. Jeg tilbød å gjennomføre intervjuet der de ønsket. Jeg tolket det dithen at informantene 

følte seg vel i intervjusituasjonene til tross for at intervjuene fant sted på egen arbeidsplass. 

Jeg opplevde at informantene var ærlige og oppriktige. Jeg gjorde mitt beste for å opptre 
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respektfullt og profesjonelt i hele prosessen, og jeg var bevisst på viktigheten med å være en 

aktiv lytter. For i sikre at informantene føle seg vel, anvendte jeg et språk som er vanlig i 

skolen, og ikke vanskelige juridiske begreper. Alle tiltak omkring intervjuene handlet om å 

sikre validitet, at det foreligger en atmosfære som skaper rik, detaljrik og ærlig data, jf. det 

Kvale (1996) peker på er viktig (Cohen m.fl.,2011) 

Min rolle som forsker er å innhente rik data fra informantene, for så å fortolke disse dataene. 

Forskers egne verdier, meninger, personlig erfaring og arbeidserfaringer kan påvirke dataene 

(Cohen m.fl., 2011; Maxwell, 2013; Brinkmann og Kvale, 2017). For å i størst mulig grad 

hindre at mine tanker og verdier preger datamaterialet for mye, har jeg forsøkt å være bevisst 

på min rolle i intervjusituasjoner. Jeg har ikke latt meg gå inn i diskusjon. Jeg har heller 

jobbet for å stille gode åpne oppfølgingsspørsmål som har blitt utledet der og da. I tillegg har 

jeg transkribert store deler av samtalene, slik at jeg får fram hva informantene faktisk sa, og 

jeg har forsøkt å ikke legge for mange fortolkninger i det de sa med å tilføre utropstegn eller 

tilføring av meningsinnhold som vist til i del 5.6. Disse grepene håper jeg skal legge til rette 

for at mitt bidrag til forskningen er til å stole på.  

  Oppsummering av kapittel 4  

Jeg har etter beste evne forsøkt å gjennomføre forskingen med utgangspunkt i at den skulle 

blir troverdig. Valg av metode har blitt utledet fra at jeg var interessert i hva skoleledere 

reflekterte over, med tanke på det å være rettsanvender i skolen, og derfor ble intervju som 

metode valgt. Det har også vært viktig å vise respekt ovenfor informantene som ville hjelpe 

til, og det førte blant annet til at jeg var på tydelig med tanke på det at de når som helst kunne 

trekke seg, og at de kunne velge sted for gjennomføringen av intervjuene. Videre har det vært 

viktig å holde meg til intervjuguiden slik at de data som fremkommer kan sammenliknes, og 

der informantene kom inn på tema som ifølge intervjuguiden var et stykke unna, så lot jeg 

samtalen fortsette, men gikk igjennom guiden på slutten for å sikre at alle spørsmål var stilt.  

Kanskje kan responsen lede til noen mønstre innenfor det å være rettsanvender og skoleleder, 

som er av interesse å lese om eller forske videre på. Hvilke funn som har fremkommet 

gjennom disse fire intervjuene, presenterer jeg i neste kapittel. 
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 Analyse av data 

I dette kapittelet vil jeg presente og analysere data som har fremkommet av de fire 

rektorintervjuene som er gjort i forbindelse med dette masterprosjektet. Formålet med studien 

er å finne mer ut om hvordan skoleledere (rektorer) reflekterer over det å være rettsanvender, 

og i den forbindelse har jeg laget denne problemstillingen: 

Hvordan reflekterer rektorer i grunnskolen omkring det å være rettsanvendere i kjølvannet av 

endringene i opplæringslovens §§9a-3 og 9a-4, og hvordan arbeider skolene og rektorene for 

å oppfylle lovverkets krav fremsatt i gjennom disse endringene? 

Det er også et mål å studere det systematiske arbeidet knyttet til krav satt av opplæringslovens 

§§ 9a-3 og 9a-4 (oppll.,1998). Målet har vært å finne ut hvordan skolene arbeider systematisk 

med forebyggende arbeid knyttet til elevenes psykososiale miljø, og finne ut av hvordan 

rektorene arbeider for å sikre at lovverket anvendes etterrettelig av ansatte. Dette gjøres i lys 

av at Djupedalsutvalget, gjennom NOU, 2015:2, la frem råd om at lovverket trenges å endres, 

og de endringene ble satt i verk 01.08.2017 (Kunnskapsdepartementet, 2016). For å belyse 

dette har jeg formulert tre forskningsspørsmål:  

1. Hvordan forstår rektorer opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4? 

2.Hvordan reflekterer rektorer rundt det å være rettsanvender etter lovendringen knyttet til 

kapittel 9a i 2017 trådde i kraft?  

3.Hvilke ressurser, systemer og rutiner anvendes i arbeidet med å oppfylle krav satt gjennom 

opplæringslovens paragraf 9a-3 og 9a-4? 

  Funn  

For å finne ut hvordan rektorene i denne studien forstår lovverket, har intervjuspørsmålene 

åpnet for refleksjoner omkring begreper i lovverket. I del 6.1.1 forteller rektorene om hvordan 

de forstår ord som nulltoleranse og hvordan de fortolker det loven sier om et trygt og godt 

skolemiljø. Videre forteller de, i del 6.1.2, om hvordan de ser på det å være rettsanvender 

samt det å være administrativ- og pedagogisk leder av skolen. Det er i lys av det å anvende 

skjønn i arbeidet med elevenes psykososiale miljø dette trekkes fram, samt at i det arbeidet 

med å anvende juridisk skjønn ligger det noen føringer, blant annet gitt av forarbeidene til den 
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reviderte opplæringsloven kapittel 9a (oppll., 1998). Som Bachmann og Sivesind (2011) 

skriver, skal en ikke tolke rettsregler for sitt eget forgodtbefinnende. De skal tolkes innen 

rammer satt av loven, forarbeider, rundskriv, veiledere reelle hensyn (Bachmann og Sivesind, 

2011).   

Del 6.1.3 beskriver funn omkring det systematiske arbeidet rektorene gjør, knyttet til elevenes 

psykososiale miljø og de krav som loven setter.  I den siste delen, før oppsummeringen, vil en 

lese om hva rektorene i denne studien sier om juridisk kompetanseutvikling av ansatte og seg 

selv. I følge opplæringsloven skal rektor arbeide systematisk og kontinuerlig med det å 

fremme helse, miljø og trygghet hos elevene (oppll.,1998, §§9a-3 og 9a-4). Det er derfor av 

interesse å se på hvordan dette foregår i de fire skolene jeg har vært på. Opplæringslovens § 

9a-4 gjennomgikk en stor endring i 2017, og aktivitetsplikten fremkom av den endringen 

(oppll., 1998, §9a-4). Sett i lys av det arbeidet som er gjort i forarbeidene til den reviderte 

loven (Kunnskapsdepartementet, 2016) og i forhold til oppll. § 9-1, som sier at skolen skal ha 

en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse, så er det interessant å se i hvilken 

grad, og hvordan, skolen og rektor arbeider med kompetanseutvikling i forhold til lovverket 

(oppll.,1998, §9-1). I følge arbeidet som Djupedalsutvalget gjorde, og de råd som fulgte NOU 

2015:2, så var økt kompetanse hos skoleledere et av dem (NOU, 2015:2). Rektorer, som 

skolens administrative og pedagogiske leder, måtte styrkes (Lysø m.fl., 2011). At de ansatte 

hadde nok kompetanse til å arbeide med lovverket etter de krav det settes, er igjen et ansvar 

som ligger hos rektor (Kunnskapsdepartementet, 2016).  

Før funn fra intervjuene blir beskrevet, presenteres informantene. En vil lese om deres 

yrkesbakgrunn og noe om utdannelse. Videre vil en vil lese om størrelse på skolen de leder, 

samt om det er ungdomsskole eller barneskole. Rektorene blir heretter kalt rektor A, B, C og 

D. Alle rektorene vil bli omtalt med pronomen «han». Dette er gjort av 

anonymiseringsgrunner. 

 Presentasjon av informantene 

Rektor A arbeider på en ungdomsskole med omtrent 500 elever og omtrent 50 ansatte. Før 

dette var han kontaktlærer, så avdelingsleder. I 2010 ble han rektor, og på spørsmålet om hva 

arbeidsoppgavene er, så svarer han: Jeg har både administrative og pedagogiske oppgaver. I 

ledergruppa har han med seg tre avdelingsledere.  
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Rektor B har master i Utdanningsledelse, men en fortid som ingeniør. Veien inn i skolen kom 

gjennom å ta Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU). Etter først 5-6 år som lærer så 5-6 år som 

undervisningsinspektør, ble han rektor på en barneskole i 2012. Skolen har 550 elever og 60 

ansatte. Med seg i ledergruppa har han tre undervisningsinspektører. Da jeg spør om hva 

arbeidsoppgavene er, så svarer han at han:  

Ja, det er å lede og administrere skolen. Det er mye som går med til administrasjon, alt 

fra å bestille vaktmestertjenester, lage timeplaner og skaffe vikarer. Og så er det, ja det 

går kanskje inn under administrering; å ivareta elever også. På alle mulige måter det 

sørge for at de har det bra, og følge opp beskjeder fra lærere og inspektører. 

Rektor C er leder på en barneskole med nærmere 400 elever og mellom 40 og 50 ansatte. Han 

og har master i Utdanningsledelse og har noen år som avdelingsleder på en annen skole som 

bakgrunn før han ble rektor. Han har vært rektor også før revideringen av opplæringslovens 

kapittel 9a ble endret i august 2017. Han er allmennlærer opprinnelig.  Han svarer dette på 

spørsmålet om arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene mine handler om å lede pedagogisk 

utviklingsarbeid, følge opp lærere og ansatte i forhold til arbeidet de gjør uti klasserommene, 

lede administrasjonen, samarbeid med foreldre og andre skoleledere, på det samme 

spørsmålet de alle får i starten.  

Rektor D er leder på en rimelig ny ungdomsskole. Den ble etablert i 2015. Han har vært 

rektor siden 2002, og før det både lærer og avdelingsleder. Skolen har 350 elever og 40 

ansatte. Dette sier rektor D om jobben:  

Jeg er rektor på skolen, ungdomsskole, med alt det innebærer. Med økonomi og 

personalansvar, og alt hva det innebærer. Ja, det meste. Og oppfølging av elever og 

oppfølging av foreldre. Så alt det som opplæringsloven innebærer, det skal jo skolen 

håndtere på en eller annen måte og jeg er den øverste overordnet i skolen.  

6.2.1 Rektorene tolker lovverket 

Som nevnt tidligere, skal forskers metode legge til rette for at andre forskere skal kunne gå 

forskningen i sømmene, og det krever blant annet systematikk (Creswell, 2014). Gjennom 

dette prosjektet var intervjuguiden en måte å systematisere på. Intervjuguiden la til rette for å 

forsøke og finne ut hvordan rektorene tolket ordlyd i lovverket. Rektorer i rollen som 

rettsanvendere har måttet utviklet seg parallelt med desentralisering av skolen (Bachmann og 
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Sivesind, 2011). Skoleledere forteller at de finner dette utfordrende (Møller og Ottesen, 

2016a, 2016b). Bakgrunnen for å forske på fortolkning av lovverket var Djupedalsutvalgets 

arbeid gjennom NOU, 2015:2, funn om at skolene, blant flere aktører, ikke hadde nok 

forståelse om loven og flere skoler hadde for lite fokus på nulltoleranse mot mobbing og 

krenkelse.  Etter endringen i opplæringslovens § 9a-3 i august 2017 (oppll., 1998, §9a-3) ble 

begrepet nulltoleranse trukket inn i ordlyden, og sett i lys av at rektor, jf. § 9a-3 (oppll., 1998, 

§9a-3), har ansvaret for at skolen har systemer og rutiner som skal forebygge krenkelser i 

skolen, er tolkning av loven en nødvendighet. For å utvikle systemer som fanger opp 

eventuelle krenkelser, så må en også ha et tolkningsfelleskap omkring loven.  I følge 

forarbeidene i Prop. 57 L (2016-2018) skal begrepet tolkes vidt og indirekte uttalelser som 

baksnakking og isolering er en del av det en skal ha nulltoleranse mot 

(Kunnskapsdepartementet, 2016).  Rektor A mener at nulltoleranse handler om at de ikke 

ønsker mobbing på sin skole, og at loven ikke er ny, bare spisset; Ja, hva jeg legger det? Og 

vi ønsker ikke å ha mobbing. Og den nye loven, som vi snakka om i stad, vel den er jo ikke ny 

lov. Den er jo bare litt spissa, kanskje. Videre sier Rektor A at det er enkelt å tolke begrepet:  

Ja, det det synes jeg, men jeg synes det er vanskelig å komme dit, og si at vi har null 

mobbing på skolen. Det har vi jo ikke. Og det tror jeg ikke vi kommer til her, verken 

på skolen her eller andre steder. Så at det kanskje skulle…nei jeg har ikke tenk noe 

mer på det, egentlig.  

Rektor B og C svarer utfyllende og tydelig på spørsmålet og trekker fram at nulltoleranse 

betyr at en ikke skal godta krenkelser og at det skal være et mål å ha null mobbing: 

Rektor B: Ja, det er jo det at vi ikke skal godta noe form for krenkelser, vold eller 

hendelser eller noe. At vi ikke skal godta det. Hvis det er noe som dukker opp, så må 

en jobbe med det. For det er en utopi at en skal ha en nulltoleranse, og særlig nå etter 

det nye lovverket, der det står at vi må ta hensyn til hva elevene faktisk tenker, føler 

og mener. Så da må vi ta alle på alvor og så må vi jobbe med tinga utfra det. 

Rektor C: Jeg tenker at nulltoleranse, så ligger det to ting i det, og det er at vi skal ha 

et mål om å komme ned på null mobbing, null krenkelse og null diskriminering, men 

jeg tenker ikke nødvendigvis at vi klarer å nå det målet, men i nulltoleransebegrepet så 

ligger det også at når vi får vite om krenkelser og mobbing, så skal vi ta tak i det og 

gjøre det vi kan for å stoppe det. 
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Rektor B mener det er en utopi å skulle ha null mobbing, mens rektor C mener at det skal være 

målet. Rektor D er mindre tydelig i svaret sitt: Det betyr at vi skal ha nulltoleranse. Vi vet at 

ting skjer, men det betyr at vi skal gripe fatt i det så fort det skjer. På forebyggingssiden er jeg 

også i forhold til nulltoleranse, så er det i forhold til handlinger.  

Alle rektorene i denne undersøkelsen støtter seg til systemer og programmer for å vite om en 

elev har det trygt og godt på skolen. De refererer til klassetrivsel.no (Skolevisjoner, 2018), 

Elevundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet, 2017), elevsamtaler, utviklingssamtaler og Snakk 

med meg (Barne -og likestillingsdepartementet, 2009). Rektor B, C og D kommenterer videre 

at dette er et utfordrende juridisk område å trå i. De løfter fram det å finne ut om eleven har 

det trygt og godt inn i det å måtte bruke skjønn:  

Vi kan ikke vite det helt sikkert, men vi kan observere barnet og se om det har det bra. 

Om det smiler og er glad, om det har noen å være sammen med. Vi kan spørre barnet 

direkte om det har det bra, om det blir plaget og mobbet, sier rektor C, og følger på 

med: (…) Klassetrivsel er et verktøy vi bruker, men jeg tenker at kontaktlærerens 

observasjon om kjennskap til elevene, det er kanskje den voksne som har den næreste 

relasjon til barnet er viktig da, at de er oppmerksom på elevene og følger med på 

hvordan de har det. (..) men en kan aldri vite helt sikkert om du har det bra inni deg.  

Rektor D sier dette om det å måtte anvende skjønn:  

Et eksempel på dette kan være lærere som har vært ute i friminuttet, hatt vakt eller 

inspeksjon, ser at noe skjer, eller ser at noen føler seg utestengt, nei ikke føler seg, det 

kan man jo aldri lese. Man kan anta eller mistenke at noen er alene. 

Rektor B trekker fram at det å anvende lovverket er vanskelig med tanke på at en skal legge 

elevens subjektive opplevelse til grunn, og knytter dette opp mot sin egen opplevelse av at 

flere og flere elever sliter psykisk, og at dette påvirker elevens psykososiale miljø på skolen: 

Ja, det jeg synes jeg ser tendensen til mer og mer er at det er mange barn som kanskje 

sliter psykisk, at det er mange ting som skjer rundet dem som kanskje ikke direkte er 

relatert til skole, men at skolen også blir en bit av det. Og så blir det at de blir veldig 

på vakt, eller blir veldig redde for at, vakt for signaler som blir sendt. Så om en 

medelev kan se på den eleven da, så ser en på en så tror dem at det er noe gærn’t med 
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dem. Om en sier noe til dem medelev mot elev så blir det tatt i verste mening, selv 

om en kanskje prøver å være hyggelig, men de føler seg utsatt.  

Det holder ikke for rektorene å tolke lovverket. Det skal også anvender i praksis, gjennom 

deres jobb som pedagogisk og –administrativ leder. Hva rektorene sier om det å lede skolen, i 

lys av juridisk og pedagogisk bruk av skjønn, presenterer jeg i neste del. 

6.2.2  Pedagogisk og administrativ ledelse: Skoleleder som rettsanvender  

I følge opplæringsloven (1998) skal: Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og 

administrativ leiing. Opplæringa skal leiiast av rektorar (oppll.,1998, § 9-1, første og andre 

ledd). I dette ligger det at rektor skal være rettsanvender, det vil si kunne tolke og anvende 

rettskilder (Andenæs, 2016). Det ligger en forventing i det å være administrativ – og 

pedagogisk leder; at «faglig leder kjenner det spesielle fagområdet som ledes, uansett om det 

er utdanning, ingeniørfag, jus eller medisin.» (Lillejord, 2011:285). Tidligere var det, jf. 

opplæringslovens § 9a-4, foreldet versjon, skoleledelsen som hadde ansvaret for å føre 

interkontroll av systemer og jobbe forebyggende (Kunnskapsdepartementet, 2016). Nå, 

gjennom §9a-3 er det rektors ansvar å følge opp at det skjer, men det ligger også et ansvar hos 

ansatte og hos skoleeier (oppll.,1998, §9a- 3 andre ledd andre punktum):  

En viktig forutsetning for å kunne utføre sin plikt til å følge med er at enhver ansatt 

kjenner til plikten og har den kompetansen som skal til for å utføre sine plikter og 

oppgaver. Enhver må kjenne til hvordan de i sin arbeidshverdag skal være årvåken for 

forhold eller oppførsel som kan være en indikasjon på at en elev ikke har et trygt og 

godt skolemiljø. At de ansatte har en slik kompetanse er både rektors ansvar som en 

del av det systematiske arbeidet for å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø jf. 

forslaget til § 9A-3, og skoleeiers ansvar som øverste ansvarlige for at 

opplæringsloven oppfylles, jf. opplæringslovens § 10-8 og § 13-10 første ledd. 

(Kunnskapsdepartementet, 2016: 22).  

Forarbeidet til Prop. 57 L (2016-2017) (Kunnskapsdepartementet, 2016) konkluderte med at 

elevenes rettsikkerhet var for dårlig, og forslaget var å styrke den gjennom endring av 

lovverket (NOU, 2015:2). Gjennom intervjuene har det dukket opp noen refleksjoner som 

omhandler det å være faglig leder i skolen, samt rettsanvender etter revideringen av lovverket 

trådde i kraft 01.01.2017.  
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Flere rektorer opplever at trykket på hva som forventes av dem har blitt større etter 

lovendringen, men at den har sine positive sider også.  

Rektor A forteller: 

Ja, trøkket har nok blitt større på oss skoleledere, og vi må dokumentere mer, men jeg 

tror kanskje vi og har sett at dette er gjør at vi har sett at vi gjør det vi skal gjøre. Jeg 

tror det har vært en fordel, jeg. Vi kommer tydeligere fram hva som forventes, om 

definisjon av mobbing. Noen brukes vel «mobbing» på det meste som skjer. Jeg tror 

det kan være en styrke for oss, jeg.  

Lovendringen, og det arbeidet det medfører for han som faglig leder av skolen, har gitt han 

større trygghet: (…) jeg tenker kanskje at det trygger stillingen min, at jeg har kjennskap til 

det jeg skal ha kjennskap til (…).  

Rektor B ser på lovendringen som noe som ble skriftliggjort, men han opplever ikke at han 

arbeider noe annerledes: Jeg tenker jo egentlig at sånn som vi har jobbet hos oss, så ser jeg 

egentlig ikke at vi kunne jobbet noe annerledes. For jeg tenker; vi har jo jobba på den måten 

hele tiden. Samtidig uttrykker han at dokumentasjonsjobben har blitt større, at forventningene 

fra fylkesmannen er store:  

Men når du da får stilt spørsmål fra fylkesmannen i forbindelse med sånne saker, så er 

det slik at vi må kunne vise til hvordan det har blitt meldt, hvordan det er blitt 

undersøkt, hvordan det har blitt fulgt opp, hvordan du har ivaretatt, hvordan du har 

hørt eleven, og så skal du dokumentere alt dette her. Og det er da den 

dokumentasjonsbiten kommer inn, så det er en enorm dokumentasjonssak. Og nå veit 

vi liksom hva vi skal gjøre, men det blir veldig vanskelig når den saken som du har fått 

fra fylkesmannen, når den saken liksom er en sak som du har jobbet med to år fra før 

av, du begynte kanskje for to år siden å jobbe med den saken. Vi jobber og vi jobber, 

vi gjør hundre tusen ting og alt mulig, og vi har jo dokumentasjon, masse 

dokumentasjon, men du får beskjed: «når ble saken meldt» Du må dokumentere når du 

fikk saken meldt, hvem som» hva gjorde du når du undersøkte saken da?» » Hvordan 

ivaretok, du snakka med eleven?» Og dette her..okey ler litt oppgitt Og da blir det 

liksom at en kjenner; at dette er ikke greit! 
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Rektor B får også spørsmål som leder til refleksjoner om det å være rettsanvender, 

pedagogisk leder og administrativ leder, med øverste ansvar:  

Det er skummelt! ler Det er sant! ler mer Det holder meg vanligvis ikke våken om 

natten, men det hender jo at hvis det er en sak, så tenker en på det da. Vi har jo hatt 

noen saker hos fylkesmannen nå, ganske store saker, som vi har prøvd å svare på etter 

beste evner. Da har jeg tenkt at: hjelp, nå blir jeg snart satt i fengsel! ler igjen. 

Også rektor C opplever at det å måtte være rettsanvender styrker han som faglig leder, selv 

om mye tid går til administrative oppgaver: 

Og så kan jeg forstå behovet for å måtte dokumentere at man gjør de tingene en er 

lovpålagt. Samtidig så tar det bort tid og fokus, i alle fall tid, fra den jobben man skal 

gjøre. Man bruker mye tid på den dokumentasjonen. Men det tvinger jo meg også til å 

jobbe med det, til å tenke igjennom det; hvordan er det vi faktisk gjør det her, gjør vi 

det godt nok, er det noe vi kan gjøre annerledes, er det noe vi bør endre på for å få til 

dette her enda bedre? 

Videre forteller han at tiden brukt som faglig leder, i større grad enn før blir brukt til juridiske 

spørsmål, og at han må involvere seg i saker tidligere enn før, og han involvere seg i mindre 

omfattende saker enn før:  

 Det er ikke noe tvil om at jeg har jobbet mer med juss nå, men om det kommer av den 

nye loven eller om det har vært fordi jeg har noen trinn hvor det har vært noen 

utfordringer på, det kan jo man kanskje diskutere. Men ..ja, det er nok mer arbeid. Det 

er krav til mer dokumentasjon, og det er kanskje krav om at en som skoleleder skal 

involvere seg på et tidligere tidspunkt og i mindre saker. I alle fall slik som jeg har 

tolket det. Jeg vet at kanskje andre rektorer ikke tolker det helt likt, og det er også noe 

vi har jobbet med i vår kommune; prøvd å få en felles forståelse av dette her. Så ja jeg 

tror det er mer jobb, men det er mer jobb i forhold til et tema som jeg mener er veldig 

viktig 

I arbeidet opp mot lærere, forteller rektor C at mye tid går til det å være pedagogisk leder. Det 

pedagogiske skjønnet er viktig i arbeidet mot krenkelser i skolen, og det er også der han 

legger fokus:  
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Men hovedvekten av arbeidet ut mot lærerne handler kanskje ikke om juss, men om 

hvordan skal vi undervise og hvordan skal vi være som voksne for å forebygge 

mobbing, for å stoppe mobbing, for å best mulig gi tilpassa opplæring, uten at de 

kanskje leser så mye i lovteksten hva god tilpassa opplæring er. Det er ikke så veldig 

mye juss vi snakker, men pedagogikk. 

Som administrativ – pedagogisk leder i skolen, så tenker rektor C at det er viktig å kunne 

støtte seg til andre. Det å delegere oppgaver er viktig, og det å drøfte med andre:  

Jeg tenker at det er viktig at man som skoleleder har et støtteapparat rundt seg, slik at 

man kan rådføre seg når man er i tvil. Jeg gir mine avdelingsledere mye ansvar, men i 

alle de saker som vi oppretter tiltaksplan så er jeg involvert, ganske tungt inni de 

sakene, så det er ingen av de sakene som de håndterer på egen hånd. De gjør den del 

saksbehandling, undersøkelser eller utfører tiltak. 

Rektor D opplever at det å være administrativ leder, pedagogisk leder og rettsanvender gjør 

jobben spennende. Tiden er knapp med tanke på alt en skal gjøre, men det å måtte forholde 

seg til lovverket gir faglig trygghet. Det å være den som formidlet at opplæringslovens § 9a-4 

innførte dokumentasjonskrav for alle ansatte (oppll.,1998, § 9a-4), opplevde han heller ikke 

som en vanskelig lederoppgave: Da vi lanserte i høst at vi skulle dokumentere når vi fikk 

henvendelser eller oppdaget noe, så ble det tatt veldig godt imot. Det er liksom trygghet for 

lærerne også å vite at ting blir gjort ordentlig. Jeg oppfattet det slik. Også rektor D utnytter 

seg av et godt samarbeid med avdelingsledere for å på sikt drive en forsvarlig pedagogisk og 

administrativ skole. Han føler ikke at han nå må ha en hånd over alt. Han opplever at 

avdelingslederne er trygge på når han skal inn og ikke skal inn, men han legger vekt på at han 

er informert om alt. Noen saker er mer alvorlig og trenger han mer, men i undersøkelsesfasen 

kan det vise seg at noen ting har blitt avsluttet, at det ikke var mer å undersøke, ikke tiltak 

nødvendig. 

6.2.3 Systematisk arbeid knyttet til de krav loven setter 

Tidligere forskning har vist at sterke koplinger mellom statlige standarder og skolepraksis er 

mulig, og at ostensive rutiner ikke nødvendigvis bare blir symbolske strukturer (Feldman og 

Pentland, 2005; Spillane m.fl., 2010). Samtidig viser forskning, av Møller og Ottesen 

(2016b), at koblinger mellom rutiner og praksis kan svekkes over tid. De fant i sin studie at 
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skoleledere trakk fram bruk av interne og eksterne programmer som rutiner i arbeidet med 

psykososialt miljø, men at i praksis utviklet seg ikke nødvendigvis til en daglig rutine (Møller 

og Ottesen, 2016b). Eksterne programmer har hatt en tendens til å støve ned i en skuff etter en 

tid, og noen systemer har ikke alltid vært like jevnlig gjennomført, eller like etablert. 

Eksempler på systemer det henviser til er elevundersøkelser, utviklingssamtaler og 

elevsamtaler. Videre avvik knyttet til bruk av systemer og programmer var ofte grad av 

dokumentering (Møller og Ottesen, 2016b; UDIR ,2014). NOU 2015:2 sine anbefalinger, som 

ledet fram til endring av opplæringslovens kapittel 9a (1998), inneholdt blant annet forslag 

om sterkere skole/hjem-samarbeid, slik at blant annet elevsamtaler og utviklingssamtaler i 

større grad kunne brukes forebyggende for å styrke rettssikkerheten til elevene. Videre var økt 

fokus på Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnets beste et foreslått tiltak. I det ligger det at det 

skal finnes en korrekt saksbehandling i saker, og at avgjørelser blir begrunnet. Økt juridisk 

kompetanse av blant annet skoleledere var også et forslag. Økt kompetanse skulle sikre at 

skoler ikke hoppet fram og tilbake mellom ulike tiltak (NOU, 2015:2). Skoleledere, som 

skolens administrative og pedagogiske leder, måtte styrkes (Lysø m.fl., 2011).  

Alle rektorene som ble intervjuet hadde ulike systemer å vise til med tanke på arbeid med 

elevenes psykososiale miljø. Nesten alle refererte til eksterne programmer, noen fra 

kommunalt hold, noen statlige og noen private. Det systematiske arbeidet var ofte digitalt. 

Rektor B fortalte om elev-lærer intervjuer som ble loggført i OneNote, om at Lions program 

Det er mitt valg står på alle arbeidsplaner. Det er mitt valg (2018) er et program for skoler, 

barnehager og idrettsforeninger å bruke i holdningsskapende arbeid (Lions, 2018). Tidligere 

var det dårlig med systematiske planer i rektor B sin skole, men det har utviklet seg de senere 

årene. De har en inspeksjonsplan, og om noe skjer i friminuttet så brukes Post-it lapper for å 

melde saker videre til kontaktlærer eller ledelse. De har en handlingsplan mot mobbing og de 

har skriftlige meldeskjema for eksempel foreldre kan bruke for å melde inn saker. Rektor B 

opplever at dokumentasjon av saker er greit å etterspørre, og lærerne har alltid kunne fremvise 

det han trenger:  

Jo, dem gjør det, og de er kjempeflinke. Og når jeg har bedt om dokumentasjon så har 

dem skaffa til veie det jeg har trengt. Så de har vært kjempeflinke på det, men det er jo 

en jobb å gjøre og jeg tror de kjenner at de blir litt svette på ryggen når jeg forlanger å 

få dokumentasjon på hva du har gjort fra 2014 til 2016 i forbindelse med en elev, men 

dem har jo funnet det da. 
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Rektor B reflekterer over dette at det ikke på hans skole er gode nok felles standarder, som 

sikrer dokumentering av arbeidet. Det er mer opp til hvert trinn hvordan en gjør det. Jeg 

spurte om behovet for å utvikle felles standarder var der, og han svarte: Ja, det må vi se på, 

faktisk. 

Rektor C viser også til ulike systemer og ulike måter å dokumentere hendelser på. Skolen er 

en PALS-skole, som betyr at de arbeider systematisk med å utvikle god skolefaglig –og sosial 

læring, samt redusere antall elever med atferdsproblemer (Nasjonalt senter for barn og unge 

(NOBU), 2018). De har valgt å ikke bruke hele programmet, da det er omfattende, men har 

trukket ut elementer som passer dem. De har også tilsynsplan på skolen, og for å kunne 

dokumentere at tilsyn skjer, så har han og ledelsen opprettet et internt stikkprøvesystem:  

Hvordan skal jeg dokumentere at mine lærere følger med ute i friminuttet? Hvis 

fylkesmannen spør, er det nok å bare vise at jeg har en tilsynsplan? Det vi har gjort, 

blant annet, er at vi har laget et stikkprøvesystem, hvor vi i tilfeldige friminutt teller 

hvor mange som er ute, og så registrerer vi det. For da har vi en dokumentasjon på at 

det ikke bare noe som står i vår tilsynsplan, det er faktisk sjekka.  

Videre forteller han at kommunen har bidratt med et system for dokumentering har hendelser, 

og han forteller at de internt på huset har laget et eget undersøkelsesnotat: 

Hvis en lærer har fått opplysninger om at elev kanskje ikke har det trygt og godt, så er 

de pliktig til å undersøke saken. Hvis de da konkludere med han har det greit, de har 

snakket med eleven og foreldrene, og de opplysningene vi hadde viste seg kanskje å 

ikke være helt riktige. Da lager vi dette undersøkelsesnotatet som lagres i arkivet for å 

dokumentere at vi har undersøkt saken og konkludert at det ikke er nødvendig med 

tiltak.  

Rektor A og D viser også til systematisk arbeid. Rektor A forteller om elevsamtalene de har i 

sammenheng med utviklingssamtaler:  

Vi har elevsamtaler i forbindelse med at vi skal ha utviklingssamtaler. Og, vi har slike 

korte. samtaler på noen får minutter, som kontaktlærer har med hver enkelt elev. Slike 

«hvordan har du det?» Og «ser du noen andre som ikke har det bra?» Det er 

systematisert slik at alle lærere er programforpliktet til å ha det. Noen har det hver uke, 

andre mer sjeldent, men vi har det ofte. 
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Han forteller også om at de bruker sosiogrammer for å kartlegge relasjoner mellom elevene. 

Gjennom dem kan de se hvem som ikke har det godt, forklarer rektor A. Det oppleves som 

nyttig i forhold til tidligere systemer de har brukt: Det er veldig nytte av det. Vi hadde 

klasselærermøter og sånt tidligere, men det blir ikke helt på samme måte. Utover dette har 

rektor A involvert Elevrådet i det forebyggende arbeidet. Hvert år deles en skolemiljøpris ut 

til en elev som utpeker seg positivt med tanke på det sosiale. I tillegg har de en dag i året en 

skolemiljø-dag, hvor elevene møtes på tvers av trinn og ulike eksterne foredragsholdere 

hentes inn, som for eksempel politi. Rektor D har ikke sett behovet ennå for eksterne 

programmer i det forebyggende arbeidet. Han ser ikke behovet for å hente inn ennå. Hvis det 

skulle skje så ville det være at det skal være noe som de kan forme slik at det gjelder for oss. 

Det kan være like effektfullt. Rektor D påpeker viktigheten av å ikke hoppe på første, og 

tilsynelatende, beste løsning, men basere valgene på forskning. Om programmer sier han: Det 

er ikke programmet som har effekt, men at en har fokus på programmet. Som det viktigste 

systematisk arbeidet for et godt psykososialt skolemiljø, peker rektor D på: (…) jobben som 

gjøres i klasserommene. Dokumentering av dette foregår gjennom trinnmøter.  

Rektor er den som sitter med ansvaret for at skolen arbeider systematisk og kontinuerlig for å 

fremme helse, miljø og trygghet hos elevene, ifølge § 9a- 3 (oppll.,1998, § 9a-3 andre ledd 

andre punktum). Forarbeidene til loven har klargjort hvilke forventninger departementet har 

satt til de ansatte. Alle som jobber på skolen og som oppholder seg regelmessig har plikt til å 

følge med, gripe inn, varsle. Dette gjelder alle som er ansatt, heltid -eller deltid, fast -eller 

midlertidig, hos skolen eller skoleeier. Ansvarsplikten hos ansatte er likevel påvirket av hvor 

tett relasjon de har til elevene (Kunnskapsdepartementet, 2016) Av denne grunn knyttes 

rektors ansvarsområde til flere enn bare lærerne. På spørsmålet om hvordan det jobbes 

systematisk og kontinuerlig med ansatte som for eksempel renholdere, så sier rektor A at: (…) 

men renholdere er jo her, og de synes jo blant elevene, og de har jeg jevnlige møter med. De 

melder direkte til meg. Det framkommer ikke fra intervjuet at det foreligger noen rutiner for 

dem. Rektor C forteller om at kommunen har utarbeidet rutiner for sånne typer personer som 

vaktmester, renholdspersonalet og helsesøster. Om ansvaret for å følge opp dette, sier rektor 

C: 

 (…) så jeg er egentlig ikke deres arbeidsgiver eller deres sjef, men likevel så sier jo 

opplæringsloven at de er omfattet av de reglene i kapittel 9a, og at de skal informeres 

om det som står der og den type ting. Men i våre kommunale rutiner er det bestemt at 



59 

 

de skal bli informert av sin enhetsleder. Og så har jeg liksom som for sikkerhetsskyld 

spurt dem litt om de har blitt det. Fagarbeiderne er mitt ansvar å følge opp. De er jo 

ikke lærere. 

Rektor D fortalte at de anvendte et privat firma for renhold og at de ansatte der ikke var klar 

over krav knyttet til opplæringslovens kapittel 9a: (…) men de var ikke helt klar over det, så 

det var bra at jeg var klar over det, slik at vi fikk minnet dem på det før vi satte i gang. 

Rutinen bestod i at de var gjort klar over at de hadde en meldeplikt og at de hadde signert at 

de nå visste det. Rektor B er mindre tydelig i forhold til hvilke rutiner som foreligger omkring 

ansatte som for eksempel renholdspersonalet.  

6.2.4 Juridisk kompetanseutvikling av rektorene og andre ansatte 

Det å utarbeide systemer og rutiner i forbindelse med forebyggende arbeid forutsetter 

kjennskap til hva loven krever, og rektor er ansvarlig for at ansatte har nødvendig 

kompetanse:  

At de ansatte har slik kompetanse er både rektors ansvar som en del av det 

systematiske arbeidet for å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø, jf. forslaget til § 9 

a-3, og skoleeiers ansvar som øverste ansvarlig for at opplæringsloven oppfylles, jf. 

opplæringsloven § 10-8 og § 13-10 første ledd (Kunnskapsdepartementet, 2016:22). 

Intervjuene har gitt meg grunnlag for å danne et bilde av hvordan rektor opprettholder og øker 

sin juridiske kompetanse og hvordan rektor jobber for å utvikle ansattes kompetanse (se tabell 

2). Alle rektorene viser til PU-tid (Pedagogisk Utviklingstid) som en tid de jobber i kollegiet 

med juss som tema. Rektor C og D har også anvendt planleggingsdager for å gjøre dette 

arbeidet. For å opprettholde egen kompetanse, og øke den, så har rektor D vært på kurs hos 

fylkesmannen i forbindelse med revidering av lovverket. Alle rektorene forteller at juridisk 

metode og arbeid med caser var en del av utdannelsen innenfor skoleledelse, men ikke alle 

opplevde at utdanningen hadde gitt dem nok kompetanse, og en informant uttrykte at det var 

litt lite fokus: Vi hadde kanskje et par dager med det på Utdanningsledelse-utdanningen, hvor 

vi hadde en advokat som gikk igjennom et par saker (Rektor A).  

Videre forteller rektor A og D at Utdanningsdirektoratets rundskriv og veiledere er til god 

hjelp:  
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Utdanningsdirektoratet flinke til å hjelpe oss med det. De sender oss gjerne hva som er nytt 

for skoleåret i form av rundskriv og veiledere (Rektor D).  

(…) og den UDIR-siden er jo kjempefin (…) (Rektor A). 

Alle rektorene anvender seg av enten kommunale digitale programmer, kommuneadvokater 

eller en eller annen form for juridiske veiledningshefter for å sikre at de innehar kompetanse 

for å holde seg innenfor lovens grenser. Rektor B viste til abonnement på Pedlex hefter. Dette 

er hefter som er designet som et verktøy for skole –og helsesektoren til bruk i det praktiske 

arbeidet, og har som intensjon å hjelpe brukerne etterleve regler og lover (Pedlex,2018) og 

rektor C til Veilederen Skole gjør hverdagen enklere, som verktøy for å drive internkontroll 

og kompetanseheving av ansatte (Visma, 2018). Heftene rektor B og C viser til er laget for 

blant annet skolesektoren, for å kunne gi hjelp til juridisk arbeid for dem som trenger det. 

Rektorene ser at det kan være nødvendig med ekstra støtte i det å tolke og anvende lovverket. 

I tillegg trakk to av rektorene fram viktigheten med å drøfte saker med andre skoleledere.  

Kunnskapsdepartementet (2016) har gjennom Prop. 57L 2016-2017 understreket at 

handlingsplikten omfatter alle som arbeider på skolen, uansett arbeidsgiver 

(Kunnskapsdepartementet, 2016: 77). Rektorene forteller at den systematiske 

kompetansehevingen av alle ansatte på skolen blir gjennomført i varierende grad. Rektor D 

forteller at det ikke foreligger noe sikring av kompetanse innenfor lovverket hos renholdere 

på hans skole, men at han etterspør kjennskap til loven:  

Vi gjør ikke det, men vi etterspør at det er gjort, slik at de vet at de har en 

aktivitetsplikt og en meldeplikt, så det har de skrevet under på før vi startet opp. Men 

de var ikke helt klar over det, så det var bra at jeg var klar over det, slik at vi fikk 

minnet dem på det før vi satte i gang (Rektor D).  

Rektor B har ikke noe kompetanseheving av renholdere eller vaktmestere, men trekker fram 

at det er annerledes med vikarer. De får oppfølging på dette området:  

Nei, de har jeg ikke hatt noe med. Jeg har kontakt med deres enhetsleder om det skulle 

være noe. De reiser litt rundt omkring. De er der ikke fast. Plutselig er noen syke, og 

så får vi vikarer, og så er det slik at vi nesten ikke kan kommunisere med dem en gang, 

så det er ikke like greit alltid. Vikarer får et infohefte som vi har laget som de får når 

de begynner. Der ligger handlingsplanen. Og vet vi at de skal jobbe med den og den, 
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eller i en klasse hvor den eleven er, så må de få ekstra oppfølging; fortelle dem hva 

som er lurt å gjøre, ikke lurt å gjøre (Rektor B).  

Rektor A følger opp kompetansen hos ansatte som ikke er lærere gjennom å snakke med 

andre virksomhetsledere, men han vet ikke hvordan dette er fulgt opp av dem igjen: Ja, de har 

jo en virksomhetsleder som jeg har snakket om med de samme, men hvordan det er tatt, det 

vet jeg ikke. Jeg har bare tatt det litt muntlig på møter, på samarbeidsmøter vi har hatt 

(Rektor A). Rektor A kommer inn på andre personer som ikke er fast ansatt på skolen, som 

taxi –og bussjåfører, og sier at samtaler med dem tas ved behov.   

Andre ansatte, som for eksempel lærerne, blir av rektorene fulgt opp ofte gjennom skriftlig 

informasjon, digitalt system, trinnmøter og annen samarbeidstid forteller rektor D:  

Vi har et 13-10 system som hjelper oss å sikre, å huske på, det som er inni §13-10. Ellers 

så har vi trinnmøter, pedagogisk utviklingsarbeid og skolemøter ukentlig, hvor vi putter 

inn juss etter hvert som det er aktuelt. Men mye av den kursingen som går på endring av 

lovverket, den ligger gjerne i forkant av skoleåret (Rektor D).  

Rektor A hadde tatt en gjennomgang av det reviderte lovverket på planleggingsdagene høsten 

2017, og på mitt spørsmål, som omhandlet videre systematisk juridisk kompetanseheving av 

ansatte, svarte han: Nei, vi har vel ikke noe planer på det, annet ett at vi har det i vårt 

utviklingsarbeid og i vårt planverk. Og rutiner på hvordan vi gjør det (Rektor A). Rektor C 

hadde hatt en gjennomgang av lovverket han også, men han fokuserte mer på forebyggende 

pedagogisk arbeid enn på ren juridisk kompetanseutvikling av lærerne:  

Vi i personalet har gått igjennom reglene i 9a, og vi snakker om reglene i § 5 som 

handler om spesialundervisning. Men hovedvekten av arbeidet ut mot lærerne handler 

kanskje ikke om juss, men om hvordan skal vi undervise og hvordan skal vi være som 

voksne for å forebygge mobbing, for å stoppe mobbing, for å best mulig gi tilpassa 

opplæring, uten at de kanskje leser så mye i lovteksten hva god tilpassa opplæring er. 

Det er ikke så veldig mye juss vi snakker, men pedagogikk (Rektor C). 

Rektor B snakker også om det å informere lærerne om lovverket: Ja, det er vel mer at vi har 

fortalt dem om lovendringene, men de har jo fått både handlingsplanen og utskrift av den nye 

loven, så de kan jo se selv, men de blir jo på en måte informert.  
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 Oppsummering av hovedfunn 

Det fremkommer av intervjuene at nesten alle rektorene mener de har en god fortolkning av 

lovverket, som baserer seg på forarbeidene til opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4 (oppll., 1998, 

§§ 9a-3 og 9a-4). De jobber etter prinsippet nulltoleranse, og samtidig uttrykker de en 

realistisk tanke omkring begrepet. Nulltoleranse handler om å være bevisste over at det det 

eksisterer mobbing og krenkelser, og at arbeidet skal skje kontinuerlig og systematisk, ifølge 

forarbeidene (Kunnskapsdepartementet, 2016). Som Bachmann og Sivesind (2011) beskriver, 

så har desentraliseringen over de siste årene overlatt mye av den skjønnsmessige vurderingen 

til skoleeier og skoleledere (Bachmann og Sivesind, 2011). Rektorene i denne studien 

opplever fortolkning av den delen av loven som omhandler nulltoleranse grei å redegjøre for, 

og således kan en kanskje tolke at desentraliseringen har gitt sterke koblinger mellom artefakt 

loven og rutiner ved skolene. Gode koblinger kan koordinere praksis, minske konflikter og 

lagre erfaring forteller Spillane m.fl. (2010). Feldman og Pentland (2005) beskriver 

organisasjonskoblinger likedan; at de blir abstrakte mønstre som skaper samhandling 

(Spillane m.fl., 2011; Feldman og Pentland,2005). Samtidig forteller rektorene i denne studien 

at det er utfordrende å ta grep på rett tidspunkt. Det er også utfordrende at loven nå, etter 

revideringen, presiserer at andre forhold, som kanskje har opphav utenfor skolen, skal være en 

del av det skolen skal følge opp. Rektor B trekker fram opplevelsen av mer arbeid med 

psykisk helse, som ikke nødvendigvis stammer fra skole og miljø. Rektorene forteller om at 

fortolkning og anvendelse av loven må sees i sammenheng med mange nye arenaer, som de 

ikke før nå har måttet, etter lov, forholde seg til. Feldman og Pentland (2005) peker på det at 

det tar tid før artefakter på virker praksis i den grad at det blir en rutine. I tillegg vil en og 

samme rutine gi varierende praksis (Feldman og Pentland, 2005). Handlingene til aktørene vil 

være ulike siden fortolkning og anvendelse av lovverk er i lys av kontekst (Blichner og 

Molander, 2008; Bachmann og Sivesind, 2011; Feldman og Pentland, 2005).  Da 

opplæringsloven (oppll.,1998) ble revidert, utfordret den skoleledere å større grad enn før 

med det å fortolke loven i lys av kontekster som ligger utenfor skolen. Dette forteller 

rektorene er den utfordrende delen av opplæringslovens § 9a-3 (oppll., 1998, §9a-3), å ta grep 

på rett tidspunkt, i motsetning til den delen å fortolke nulltoleranse.  

Rektorene opplever økt juridisk fokus i sin jobb som både betryggende og utfordrende. De 

opplever også en økt rettsliggjøring av arbeidet de gjør. Novak (2018) beskriver 

desentralisering av ansvar og oppgaver over de senere årene som noe som har ført til økte 
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statlige krav (Novak, 2018). Også Berg og Arneback (2016) peker på denne endringen i 

skolene. De beskriver en skole hvor flere og flere områder blir regulert av lover og regler; en 

økt rettsliggjøring (Berg og Arneback, 2016). Det framkommer fra intervjuene at rektorene 

finner det betryggende å vite at det de gjør er i henhold til loven, men det er et voldsomt 

dokumentasjonskrav. Dette er en mulig konsekvens av økt rettsliggjøring, at 

dokumentasjonskravet spiser mye av tiden deres. Kun en av rektorene, rektor C, forteller at 

fokuset som administrativ og pedagogisk leder i større grad er rettet mot pedagogisk arbeid, 

og mindre mot juridisk arbeid når det gjelder samarbeidet med de andre ansatte.  

Alle rektorene hadde ulike systemer i bruk i sammenheng med elevenes psykosialmiljø. 

Systemene var alt i fra eksterne programmer, jevnlige trinnmøter, sosiogrammer, interne –

og/eller kommunale, elevsamtaler med mer. Noen av systemene var utviklet for å kunne 

dokumentere undersøkelser, og eventuell oppfølging av hendelser eller mistanker om 

hendelser. Eksempler på slike systemer er rektor C som forteller om at de har utviklet et 

undersøkelsesnotat, rektor B som forteller at ble det skrevet referat fra elev/lærer-samtaler i 

OneNote, og rektor A og D som viser til elevsamtaler. Det disse systemene har til felles er at 

de gir mulighet for skolene å følge med på individnivå. Samtidig kan en hente ut fra 

intervjuene at flere systemer som brukes av rektorene, er knyttet til å følge med større 

elevgrupper; som for eksempel bruk av sosiogrammer (rektor A), Mitt Valg (rektor B), 

stikkprøve av inspeksjoner (rektor C) og rektor D som forteller at det arbeider som skjer i 

klasserommet er mye av kilden til å følge med og jobbe med psykososialt miljø. 

Dokumentasjon på gruppenivå knyttes i større grad det krav om systematisk og kontinuerlig 

arbeid, sett i lys av opplæringslovens §9a-3 (oppll.,1998 § 9a-3 andre ledd første punktum). 

Krav til dokumentasjon på individnivå knyttes til oppll. § 9a-4 andre til femte ledd 

(Kunnskapsdepartementet, 2016: 77-79).  Videre hadde rektorene til felles at andre ansatte 

ved skolen, som for eksempel renholdere eller vikarer, i mindre grad var fulgt opp systematisk 

omkring deres juridiske ansvar og rolle, enn ansatte som for eksempel lærere.  

Welstad (2011a,2011b) peker på at det er utfordrende å være rettsanvender siden mange 

kilder må tas i bruk når loven skal fortolkes. Å tolke lovteksten alene, kan utfordre de 

grensene rettsanvendere skal jobbe innenfor (Welstad, 2011a, 2011b). I denne studien 

fremkommer det at rektorene har ulike måter å holde seg oppdatert på. Tre av fire bruker 

lovteksten, noen veiledere og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet, en har vært på kurs hos 

fylkesmannen og alle har hatt noe juridisk opplæring i utdannelsen sin. Når det gjelder det 
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ansvaret de sitter med, med tanke på at de er de som driver skolen, så er det ulik oppfølging 

av andre ansatte. Alle forteller om at juss trekkes inn ved behov i PU-tid og rektor A og D 

hadde brukt planleggingsdager på dette. Det som fremkommer av intervjuene er at 

kompetanseheving av ansatte, i hovedsak handler om de som er på jobb regelmessig, gjerne 

lærerne. Samtidig fokuserer rektorene mye på å informere om loven. I mindre grad setter de 

av tid til diskusjoner/refleksjoner omkring juridisk metode blant ansatte. Eksempler på at det 

informeres mye, og at de ansatte må sette seg inn i mye selv, kan en finne hos rektor B som 

gir vikarer et infohefte hvor aktivitetsplanen står og rektor D som har et 13-10 system til hjelp 

for å (…) huske på, det som er inni 13-10. Når rektor snakker om 13-10, så henvises det til det 

å ha et forsvarlig system for vurdering om kravene i opplæringsloven blir fulgt (oppll., 1998, 

§ 13-10). Rektor A forteller om at lovverket har blitt gjennomgått på PU tid, og at de støtter 

seg til rutiner de har og at de ikke har planer om systematisk arbeid med juridisk metode. 

Rektor C har og gått igjennom reglene i 9a. I tillegg til det at rektorene forteller om at det ofte 

informeres om lovverket, kan et kan virke som andre ansatte i mindre grad gis en kollegial 

anledning til å reflektere over profesjonelt skjønn og at det i mindre grad anvendes en 

variasjon av rettskilder, enn det rektorene selv opplever de har fått anledning til gjennom 

utdannelse, kurs og selvstendig lesing av juridiske rettskilder. Dette kan, som Welstad (2011a, 

2011b) er inne på, utfordre det juridiske rommet en rettsanvender skal holde seg innenfor. 

Skal lovgivningen fungere i skolen, må den kommuniseres ut (Welstad, 2011a, 2011b). 

Bakgrunnen for kompetanseheving av skoleledere, gjennom skolelederutdanninger, var at 

deres rolle som skoleledere hadde utviklet seg mer i retning av mer myndighet og ansvar 

(Kunnskapsdepartementet, 2007). Mulige konsekvenser av forskjeller på kompetanseheving 

av ansatte innad i skolen, vil bli belyst i kapittel 7.   

Funnene fra fire rektorintervjuer blir det i neste kapittel drøftet opp mot det teoretiske 

bakteppet for denne masteroppgaven; organisasjonsrutiner og opp mot tidligere forskning på 

området. Teoriperspektivet er i hovedsak Feldman og Pentland (2005), men blant annet vil 

også forarbeidene (Kunnskapsdepartementet, 2016) til opplæringsloven og annen teori 

presentert i denne oppgaven brukt i den kommende drøftingen.  
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  Drøfting 

  Innledning 

I dette kapitlet kommer jeg til å presentere problemstilling, før jeg begir meg inn på drøfting 

av forskningsfunn fra mine fire rektorintervjuer. Jeg kommer til å drøfte det rektorene 

forteller i lys av organisasjonsrutiner. Det er i hovedsak teori fra Feldman og Pentland (2005) 

som ligger til grunn, men jeg vil også, blant annet, trekke inn forarbeidene til opplæringsloven 

(Kunnskapsdepartementet, 2016) og forskning som ble gjort rede for i 

litteraturgjennomgangen, kapittel 3 samt teori fra kapittel 4.   

Kapitlet blir delt opp i tre deler etter innledningen. Den første delen vil drøfte funn knyttet til 

det å tolke og anvende opplæringsloven (oppll.,1998) i lys av det å være leder av en skole. 

Den andre delen vil være om hvilke systemer og rutiner som finnes på informantskolene jeg 

har vært på, og hvordan rektorene sikrer at lovverket blir fulgt, sett i forhold til 

organisasjonsrutiner. Den tredje delen er en kort oppsummering av kapittelet. Kapittel 8 er 

avsatt til konklusjonen, som sees opp mot følgende problemstilling: 

Hvordan reflekterer rektorer i grunnskolen omkring det å være rettsanvendere i kjølvannet av 

endringene i opplæringslovens §§9a-3 og 9a-4, og hvordan arbeider skolene og rektorene for 

å oppfylle lovverkets krav fremsatt i gjennom disse endringene? 

 Refleksjoner omkring det å være rettsanvender 

Informantene i denne studien synes at begrepet nulltoleranse er enkelt å beskrive, dog det kan 

virke som rektor D ikke i like stor grad som de andre får til en definisjon som grunner i 

forarbeidene til loven. Da Møller og Sivesind (2016) gjennomførte sin forskning, før 

revideringen av loven, fant de også at informantene følte de hadde god forståelse av loven 

(Møller og Sivesind, 2016). Møller og Ottesen (2016a, 2016b) sin forskning fra samme år 

fortalte derimot at mange skoleledere, og lærere, fant lovfortolkning krevende (Møller og 

Ottesen, 2016a, 2016b). Rektorene i denne studien finner det å anvende lovverket, å tolke 

ordlyden og ta grep på rett tidspunkt, også utfordrende. Den utfordrende siden trekkes fram av 

rektor C og D som sier at han og hans ansatte må bruke egne vurderinger i det å finne ut om 

noen har det trygt og godt, og rektor B som sier at forhold utenfor skolen, som psykisk helse 
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hos elever, kan innvirke på den jobben rektor har som rettsanvender. Det å måtte bruke egne 

vurderinger, som rektor C og D forteller om, handler om å bruke skjønn.  

Rektor B, C og D synes fortolkning av loven, og anvendelse av den, er utfordrende, men 

samtidig viser de en forståelse for det å måtte anvende diskresjonært skjønn i arbeidet som 

pedagogisk –og administrativ leder. Forarbeidene til opplæringslovens § 9a-4 trekker fram det 

å måtte bruke profesjonelt skjønn som en del av den juridiske metoden 

(Kunnskapsdepartementet, 2016), og det at rektor B reflekterer over utfordringer knyttet til 

det å håndtere saker som har sitt opphav utenfor skolen, kan tyde på en forståelse av hva som 

ligger bak den reviderte loven, at han har forstått at dette er en ny arena som skal tas hensyn 

til i fortolkning og anvendelse av loven (oppll., 1998, §9a-4). Samtidig er ikke funnene i 

denne masteroppgaven at rektorenes lovforståelse med sikkerhet kommer fra at de har 

anvendt forarbeidene (Kunnskapsdepartementet, 2016) som rettskilde. Rundskriv og veiledere 

fra Utdanningsdirektoratet, bruk av kommuneadvokat, kurs hos fylkesmann og digitale 

juridiske hefter blir i større grad nevnt som kilde. I tillegg henvises det til systemer som kan 

hjelpe i å forstå loven, som 13-10 systemet rektor D forteller om. Alle disse rettskildene har til 

felles at de er en allerede fortolket utgave av lovverket. Blichner og Molander (2008) peker på 

det farlige utfallet av det å la være å bruke sitt profesjonelle skjønn, og la seg støtte for mye 

på andres fortolkning. Loven kan da bli oppfattet som irrelevant. Om en derimot bruker 

juridisk skjønn, kan en finne gode, løsninger som passer de enkelte situasjoner (Blichner og 

Molander, 2008).  Samtidig kan bruk av diskresjonært skjønn være risikofylt. En kan handle 

for raskt, og utfallet kan lande utenfor lovens rammer. Forståelse av loven og dens forarbeider 

hjelper en i fortolkningen (Welstad, 2011a, 2011b; Sandberg, 2016).  

De lettgjenkjennelige og repeterte mønstrene som Spillane m.fl. (2010) skriver om, kan 

koordinere praksis (Spillane m.fl., 2010) og koordinert praksis kan i dette tilfellet styrke 

rettsikkerheten til elevene. Bakgrunnen for å kunne si det, finner en i NOU 2015:2 som 

foreslo å endre opplæringsloven for å få et tydeligere regelverk. Det nå reviderte loven ble 

ikke etterlevd nok, framkom det i NOU 2015:2. Endringen skulle styrke rettsikkerheten til 

elevene (NOU 2015:2; oppll., 1998).  Informantene i denne forskningen forteller både at 

lovverket (artefaktet) er lett å forstå, men også utfordrende. En ny lov, et nytt artefakt kan 

indikere at det er kommet nye rutiner i organisasjonen, men informantene forteller at det 

egentlig ikke er noen endring i praksis. Rektor B sier: Jeg tenker jo egentlig at sånn som vi 

har jobbet hos oss, så ser jeg egentlig ikke at vi kunne jobbet noe annerledes. For jeg tenker: 
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vi har jo jobba på den måten hele tiden. Lovendringen ble skriftliggjort, opplever rektor B, 

men praksis har ikke endret seg. Rektor B opplever at den praksis som har endret seg, er 

knyttet til dokumentasjonskrav, og han opplever at det å være administrativ –og pedagogisk 

leder, samt rettsanvender som noe skummelt.  Rektor A, C og D reflekterer også over hvilke 

endringer lovendringene (oppll.1998, §§9a-3 og 9a-4) har skapt. Det opplever at jussen gir 

dem trygghet og skaper en spennende jobb, men de opplever et større tidspress og større 

forventningspress enn tidligere. De trekker fram forventningene som at de skal ha tid til alt, 

forventninger til å kunne legge fram dokumentasjon til fylkesmann og forventninger til det 

overordnede ansvaret de sitter med. Rektor C vektlegger det å være pedagogisk leder noe mer 

enn det å være administrativ leder ved å fokusere mindre på juss og mer på forebyggende 

arbeid i klasserommet. De abstrakte mønstrene som leder til praksis har ofte som mål å få til 

en rimelig felles praksis hos deltagerne, men det er samtidig utopi å tenke at all handling blir 

lik hos alle. Dette kommer av at det er mennesker som handler (Feldman og Pentland, 2005).  

Det at rektor B opplever at praksis ikke har endret seg nevneverdig på hans skole kan komme 

av at de ostensive rutinene ikke er godt nok forankret i den nye reviderte loven (artefaktet), 

eller at rektor B ikke gjenkjenner at loven har gjort noe med organisasjonsrutinene. Feldman 

og Pentland (2005) peker på dette. Artefakter endres ofte, men performative rutiner kan 

fremstå som ikke-endret.  Det tar tid å se endringer i praksis, selv om endringen i selve 

rutinen har kommet (Feldman og Pentland, 2005). Også Møller og Ottesen (2016a, 2016b) 

fant avvik mellom lovverk og praksis i sin forskning. Da de intervjuet skoleledere og lærere, 

så de at til tross for et detaljert lovverk, så handlet skolene ofte utfra yrkesetiske koder, 

verdier og normer (Møller og Ottesen, 2016a, 2016b). Som et motstykke til det rektor B 

opplever, så fant Spillane m.fl. (2010) at statlige reguleringer påvirket rutiner i 

organisasjonen. Forskningen fant sted innad i amerikanske «school districts» (Spillane m.fl., 

2010). De amerikanske skoledistriktene har stor myndighet. De arbeider med sine systemer 

for å møte de statlige kravene og dette har vist tendenser til fleksibilitet og lokal tilpasning 

(Portz, 2017).  Til sammenlikning er norske skolekommuner en del av en intendert 

desentralisert skolepolitikk, som på mange områder har utviklet seg til flere reguleringer på 

det desentraliserte nivået. Kontroll og evaluering av skolens kvalitet fra sentralt har økt 

(Novak, 2018). Lillejord (2011) og Møller og Sivesind (2016) beskriver forventningene til 

rektorene i dagens desentraliserte skole: de er nødt til å bli mer initiativrike og selvstendige. 

De må møte de forventningene som ligger i det å lede skolen, uansett område (Lillejord, 

2011; Møller og Sivesind, 2016). 



68 

 

De performative rutinene (praksis) kommer til uttrykk gjennom handlingene hos ansatte på 

skolen, men knyttet til denne handlingen er de ostensive rutinene. Nedenfor går jeg inn på 

hvilke ostensive rutiner som rektorene viser til i sitt arbeid som leder av skolen, og som 

kanskje er noe av bakgrunnen for at de alle uttrykte en endring i arbeidsdagen sin, uten å 

nødvendigvis oppleve at praksis omkring det å være rettsanvender var noe endret.   

  Systemer og rutiner 

Rektorene opplever at det å være rettsanvender og samtidig være pedagogisk - og 

administrativ leder tidkrevende. Det er mye ressurser som går til dokumentasjon. De opplever 

likevel at det er viktig å ha et sterkt fokus på lovanvendelse i arbeidsdagen. Av lov er det 

bestemt at rektor skal være kompetent innenfor ledelse og pedagogikk (oppll., 1998, § 9-1 

andre ledd fjerde punktum) og som følge av å være del av en yrkesprofesjon, kommer krav. I 

følge Eriksen og Molander (2013), så er det å anvende det profesjonelle skjønn (Eriksen og 

Molander, 2013). Rektor C prioriter det å være pedagogisk leder. I arbeid ut mot lærere, 

brukes mindre tid på juss og mer tid på pedagogikk. Både rektor C og rektor D ser behovet for 

å dele på de administrative – og pedagogiske oppgavene, og delegerer til avdelingsledere. 

Koplingene som dannes mellom ulike aktører i skolen og mellom rutiner som for eksempel 

lovverket, danner et mønster, et nettverk. De koordinerer praksis og reduserer konflikter 

(Spillane m.fl., 2010). Feldman og Pentland (2005) beskriver hvordan organisasjonsrutiner 

påvirker hverandre. De performative rutinene avviker noen ganger mellom ulike aktører, selv 

om utgangspunktet er samme rutine. Bakgrunnen for at dette kan skjer kan være motstand 

mot rutinen, at den er utdatert i øynene til aktøren, at en har mistet fokus på artefaktet eller 

misforståelse omring den (Feldman og Pentland, 2005). Rektorene i denne sammenhengen er 

ikke i samme organisasjon, så det å sammenlikne rutiner de alle gjør, kan være utfordrende. 

Samtidig kan en anta at opplæringsloven per 01.08.2017 burde danne grunnlaget for rimelig 

lik praksis i noen henseende, da det er en statlig standard de er forpliktet å følge. Som et 

eksempel på handlinger (performative) som skal utledes utfra mønstre i bedriften (ostensive) 

kan en trekke fram systemer knyttet til arbeid med psykososialt miljø.  

Alle rektorene hadde programmer, eksterne og/eller interne, som la grunnen for forebyggende 

arbeid, samt la grunnen for å kunne fange opp hendelser, det være seg utviklingssamtaler, 

elevsamtaler, PALS (NOBU, 2018), Det er mitt valg (Lions, 2018), ulike samarbeidsmøter 

eller sosiogrammer. Dette kan gjenkjennes i forskningen gjort av Møller og Ottesen (2016a, 
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2016b) som fant at skoleledere hadde gode rutiner omkring det å bruke interne og eksterne 

systemer og programmer i sitt arbeid med det psykososiale miljøet (Møller og Ottesen (2016a, 

2016b). Sett i lys av Møller og Ottesens studie (2016a, 2016b) og Feldman og Pentlands 

(2005) teori om koblinger mellom ostensive og performative rutiner, indikerer funnene fra de 

fire rektorintervjuene i denne sammenhengen på en sammenheng mellom ostensive og 

performative rutiner i skolene, når det gjelder det å ha systemer som skal brukes 

forebyggende i forbindelse med psykososialt skolemiljø.  

Alle rektorene opplever at dokumentasjonskravet har økt, og det har påvirket deres daglige 

arbeid med tanke på at det er tidkrevende. Dokumentasjonskravet ble forsterket gjennom den 

reviderte opplæringslovens § 9a-4 (oppll.,1998, §9a-4), som en sentral regulering. Dette kan 

være et bilde på at den økte rettsliggjøringen i skolen som Leo (2016) og Novak (2018) peker 

på (Leo,2016; Novak, 2018), er noe av det rektorene opplever. Leo (2016) antyder at den økte 

rettsliggjøringen har ført til en mer komplisert arbeidshverdag for rektorer (Leo, 2016) og det 

at rektorene forteller at arbeidsoppgavene de sitter med er blitt mer tidkrevende, kan muligens 

komplisere arbeidsdagene deres.   

Det å kunne dokumentere er en del av det systematiske arbeidet rektor har ansvar for å følge 

opp (oppll., 1998, §§ 9a-3 andre ledd andre punktum og 9a-4 sjette ledd). Når Feldman og 

Pentland (2005) uttrykker at en ikke kan forvente samme handling ut fra en og samme 

artefakt, da kontekst er ulik (Feldman og Pentland, 2005) så kan en se dette i praksis ved 

skolene. Ulike systemer er utarbeidet på skolene med intensjon å følge opp dokumentasjon av 

arbeidet. Rektor D viser til et internt 13-10 system, og rektor C forteller om et internt 

undersøkelsesnotat. Også mer uformelle systemer som bruk av Post-it lapper for å melde inn 

ulike ting, er for noen et system for dokumentasjon. Systemer for skolen som helhet, knyttet 

til dokumentering, er derimot i varierende grad på plass. Rektor B forteller at det han får tak i 

det han trenger av dokumentasjon, når han trenger det, fra lærere, men at skolen hans trenger 

å utvikle felles standarder. Som nevnt før, har rektor C har gått for en intern stikkprøve av 

inspiserende lærere, slik at han kan vise til rutiner, for å kunne dokumentere at de ansatte 

faktisk inspiserer i skolegården. Rektor C jobber stadig med å utvikle sine rutiner og 

systemer. Rektor D henviser i mindre grad til systemer som er laget for å dokumentere det 

arbeidet som gjøres, bortsett fra referat fra trinnmøter og 13-10 systemet deres, men forteller 

om at hans ansatte er blitt informert om kravet og at han stoler på avdelingslederens 

vurderinger og arbeid. Rektor A henviser til for eksempel sosiogrammer, elevsamtaler og 
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skolemiljødag, men sier ikke noe om hvordan dette blir dokumentert. Tidligere forskning har 

vist at det også tidligere har vært utfordrende å dokumentere det systematiske arbeidet 

tilknyttet elevenes psykososiale miljø. Møller og Ottesen (2016b) fant at skolene de var på 

hadde mange systemer, men det å drive dokumentasjon på og internkontroll av dem var ikke 

like godt etablert (Møller og Ottesen, 2016b). På grunn av klasserommets kompleksitet fant 

skolene det vanskelig å dokumentere arbeidet  

Selv om Feldman og Pentlands (2005) organisasjonsrutiner kan gjenkjennes gjennom det økte 

dokumentasjonskravet og de tiltak som skolene har satt i verk, så kan en også se antydninger 

til at artefaktet opplæringsloven § 9a-4 (oppll., 1998, §9a-4) i mindre grad er en del av de 

ostensive rutinene ved skolene enn §9a-3 (oppll., 1998, §9a-3) Rektorene viser til mange 

systemer, og dokumentasjon av en del av dem, som handler om forebyggende arbeid. PALS 

(NOBU, 2018) og Det er mitt valg (Lions, 2018) er eksempler på systemer og programmer 

som brukes i forebyggende arbeid. Dette er programmer som kan knyttes til det å følge større 

elevgrupper, og å følge med. Som nevnt i kapittel to, så henviser dokumentasjonskravet 

knyttet til det å følge med, satt gjennom §9a-4 (oppll., 1998, §9a-4 sjuende ledd), til det å 

drive systematisk arbeid jf. opplæringslovens §9a-3 Det mer overordnede kravet til 

dokumentasjon av aktivitetsplanen er mer knyttet til saker på individnivå enn på gruppenivå 

(Kunnskapsdepartementet, 2016).  Selve handlingsplanen (oppll., 1998, §9a-4 andre til sjette 

ledd), blir i mindre grad trukket fram av rektorene i denne studien når de snakker om 

systemer. De forteller om rutiner som kan knyttes til det systematiske arbeidet med elevenes 

psykososiale miljø og til det første leddet i § 9a-4 (oppll., 1998, 9a-4 første ledd).  Som nevnt 

i forrige avsnitt, fant Spillene m.fl. (2010) sterke koblinger mellom de statlige reguleringene 

og skolene de forsket på. Det ble i samme avsnitt trukket fram at Spillene m.fl. (2010) sin 

forskning foregikk i amerikanske skoledistrikter preget at lokale tilpasninger (Portz, 2017). I 

norsk kontekst, før revideringen av loven, kan en finne avvik mellom de pålegg som 

opplæringslovens kapittel 9a gir, og dokumentasjon i skolene knyttet til opplæringslovens § 

9a-4 (Utdanningsdirektoratet, 2014). Rapporten fra Utdanningsdirektoratet er ikke en 

forskningsrapport, men trekkes inn her da den sa noe om elevenes rettsikkerhet i norsk skole i 

2014.  Å styrke rettssikkerheten for elevene var en av målsetningene i den reviderte loven 

(Kunnskapsdepartementet, 2016).  

Det fremkommer av forskningen at når vi kommer inn på tema kompetanse omkring 

lovverket, så fokuserer rektorene på å fortelle om at de har informert om økt krav til 
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dokumentering, men de fokuserer i mindre grad på det å arbeide systematisk med å legge til 

rette for refleksjon omkring lovanvendelse opp mot det profesjonelle skjønn. Samtidig 

forteller rektorene at de selv støtter seg til blant annet veiledere og rundskriv fra 

Utdanningsdirektoratet, samt juridiske systemer som Pedlex (2018) og Visma (2018) når de 

skal forstå og anvende loven. I følge Welstad (2011a;2011b) så starter skoleledere ofte ikke 

med lovteksten når loven skal tolkes, slik som juridisk metode legger opp til. De utøver 

profesjonelt skjønn uten god nok begrunnelse i loven, og dette kan skade deres legitimitet 

(Welstad, 2011a, 2011b). Det er derfor interessant rektorene forteller varmt om hjelp fra for 

eksempel rundskriv og veiledere, da det kan si noe om deres eget forhold til juridisk metode 

og lovanvendelse. I stedet for å bruke det profesjonelle skjønn, støtter de seg andres 

fortolkning av loven. I en surveyundersøkelse til Møller og Sivesind (2016) fant de at 50 % av 

rektorene i deres undersøkelse synes rundskriv fra Utdanningsdirektoratet var nyttig, og 38 % 

svært nyttig i det juridiske arbeidet som skoleleder.. Bare 15 % var svært uenig eller uenig i 

dette (Møller og Sivesind, 2016:172). Styringsdokumenter som har som mål å sikre at loven 

blir fulgt, og kan gi en felles nasjonal praksis, men at det nødvendigvis ikke tar høyde for ulik 

kontekst (Hall, 2017). Feldman og Pentland (2005) forteller også at en ikke kan forvente 

samme handling ut fra en og samme artefakt, da kontekst er ulik (Feldman og Pentland, 

2005). Med tanke på at rektorene i denne undersøkelsen viser til flere systemer og 

programmer som skal hjelpe dem i arbeidet med å gjøre en god juridisk jobb, samtidig som 

funnene her indikerer en vektlegging av dokumentasjon knyttet til §9a-3 fremfor 

dokumentasjon opplæringslovens § 9a-4, så kan en kanskje se at systemer og programmer 

anvendes med for liten samkjøring av det profesjonelle skjønnet. Selv om både tidligere 

forskning viser at rektorer finner for eksempel veiledere og rundskriv fra 

Utdanningsdirektoratet nyttig, og at rektorene i denne studien sier det samme, så kan det 

hende at valg av juridisk metode kan føre til at rektorene i denne studien i mindre grad bruker 

sitt profesjonelle skjønn når loven skal fortolkes. De støtter seg i større grad til andres 

fortolkning. Og i tillegg kan en finne en trend i de fire informantskolene at juridisk metode i 

mindre grad blir kommunisert ut, men at skolelederne også der velger en allerede fortolket 

versjon av opplæringsloven når andre ansatte skal nås. Som allerede nevnt i del 4.3.3 så sier 

Welstad (2011a, 2011b) at skal lovgivning fungere i skolen, så må den kommuniseres ut. Og 

får en ikke dette til, og bare støtter seg til andres fortolkning, så kan skolen kan miste sin 

legitimitet (Welstad, 2011a, 2011b). 
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  Oppsummering av drøfting 

I dette kapittelet har jeg forsøkt å få frem i hvilken grad det er koblinger mellom ostensive og 

performative rutiner i de fire skolene jeg har besøkt, og jeg har forsøkt å få frem hvordan 

mine fire informanter opplever rektorhverdagen med tanke på deres rolle som rettsanvender.  

Som skolens administrative -og pedagogiske leder, har rektor et juridisk ansvar. De skal, i 

likhet med andre ansatte på skolen, kunne tolke og anvende rettsregler. I all hovedsak 

fremkommer det fra intervjuene at rektorene opplever at loven er grei å tolke, men samtidig 

finnes det deler av den som er vanskelig å tolke. Det er og vanskelig å anvende den i praksis. 

Rektorene i denne studien synes det er vanskelig å ta grep på rett tidspunkt og bruke eget 

skjønn i på enkelte områder. Samtidig reflekter rektor B, C og D over det å måtte juridisk 

metode, ved at de anerkjenner at de kan og må ta i bruk profesjonelt skjønn. Rektor A støtter 

seg mer på ostensive rutiner og mindre på skjønn. Det fremkommer av intervjuene at 

artefaktet, loven, kan være en indikasjon på at ostensive rutiner finnes i skolene i denne 

studien, men de snakker også om bruk av profesjonelt skjønn.  

Videre fremkommer det av intervjuene at to rektorer mener de ikke har endret performative 

rutiner etter lovendringen. Som rektor A sier: «(…) Og den nye loven, som vi snakka om i 

stad, vel den er jo ikke ny lov. Den er jo bare litt spissa, kanskje.», og rektor B som sier: «Jeg 

tenker jo egentlig at sånn som vi har jobbet hos oss, så ser jeg egentlig ikke at vi kunne jobbet 

noe annerledes. For jeg tenker; vi har jo jobba på den måten hele tiden». Samtidig forteller 

rektor D om økt juridisk trygghet etter lovendringen og rektor C om økt refleksjon over egen 

praksis. Det at artefaktet, loven, har blitt endret, betyr ikke at alle ser på praksis som endret. I 

følge Feldman og Pentland (2005) så tar dette tid (Feldman og Pentland, 2005).  

Samtidig som refleksjoner omkring diskresjonært skjønn fremkommer av intervjuene, 

gjennom systemer og eget profesjonelt skjønn, så kan en og se at koblinger mellom artefakt 

(loven), ostensive rutiner og performative rutiner ikke er så sterk som kanskje noen ønsker. 

De ostensive rutinene som fremkommer her, er systemer og programmer som kan avdekke 

saker, men de ansattes profesjonelle bruk av skjønn kommer i mindre grad frem som et 

abstrakt mønster. Rektorene selv trekker det fram som en del av det å være rettsanvender, 

men sett i forhold til de ostensive rutinene på skolene, så funn antyde at de støtter seg mer til 

systemer og rutiner.  I sammenheng med at Feldman og Pentlands (2005) ostensive rutiner 

skal utvikle seg til å bli abstrakte mønstre (Feldman og Pentland, 2005), så kan en kanskje se 
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at rektorene i denne sammenhengen i mindre grad har fått til å utvikle abstrakte mønstre 

knyttet til performative rutiner omkring opplæringsloven kapittel 9a. Således kan en se noen 

likheter med funn Møller og Ottesen (2016a, 2016b) gjorde før revideringen. De fant avvik 

mellom et detaljert lovverk og det at skolene handlet etter yrkesetiske koder, normer og 

verdier. De handlet mindre gjennom rammer og lovtekster (Møller og Ottesen, 2016a, 2016b). 

Rektorene i denne sammenheng prøver kanskje å handle mer gjennom rammer og lovtekst, 

enn gjennom yrkesetiske normer, koder og verdier.  

Som rettsanvender må en kjenne til loven, og en må kunne tolke og anvende den (Andenæs, 

2016). Informantene henviser til bruk av ulike kilder for å forstå og kunne anvende loven, 

men mer sjelden er lovteksten førstevalget. Rektorene forteller om kompetanseheving blant 

annet gjennom utdannelse, juridiske magasiner og kurs, men intervjuene avdekker at det 

systematiske arbeidet med juridisk metode ut mot andre ansatte er til dels mangelfullt. Mye av 

kompetanseheving av andre ansatte bærer preg av informasjon og av at rektorene stoler på 

deres profesjonelle skjønn. Samtidig avsettes det lite tid til kollegial refleksjon omkring det å 

anvende diskresjonært skjønn. Det er også et funn at en kan ane et mønster i denne studien 

som handler om å anvende allerede fortolkede versjoner av loven. Rektorene i denne studien 

henviser i større grad til rettskilder som ikke er selve lovteksten eller dens forarbeider, men 

veiledere, rundskriv, digitale juridiske programmer, bruk av kommuneadvokat og kurs hos 

fylkesmannen.  

Som nevnt, opplever rektorene loven enkel å tolke på enkelte områder, og utfordrende på 

andre. Når de reflekterer over praksis, kan en se antydninger til at de ikke forstår forstår alle 

aspekter med den. Det er et funn at rektorene sliter noe med å forstå dokumentasjonskravet. 

Det kommer frem gjennom intervjuene at lovendringene har ført til mer bruk av tid på 

dokumentasjon, og saker skal følges opp tettere av skolelederne. Rektorene vet at enkeltsaker 

skal dokumenteres, i henhold til de krav opplæringslovens §9a-4 setter (oppll., 1998, §9a-4 

sjuende ledd), og de forteller at de klarer å innhente den dokumentasjonen de trenger når de 

trenger det. Samtidig viser de til et systematisk arbeid med dokumentasjon som i større grad 

henger sammen med opplæringslovens § 9a-3 (oppll., 1998, § 9a-3 andre ledd; 

Kunnskapsdepartementet, 2016) enn krav satt til dokumentasjon av aktivitetsplanen. Etter 

tilsyn av skoler noen år før revidering av loven, ble det rapporterte om noe liknende. 

Tilsynene avdekte at mange ikke kunne dokumentere hvordan de følger opp informasjon om 

krenking Utdanningsdirektoratet (2014:18-19). Møller og Ottesen (2016a, 2016b) fant også 
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svakheter i dokumentering av det systematiske arbeidet da de gjennomførte sin forskning. 

Skolene slet med å drive internkontroll av egne rutiner (Møller og Ottesen, 2016a, 2016b).    

Som en sammenfatning av det ovenfor, kan en si at det å være rettsanvender i skolene i dag, 

etter revideringen av loven, kan vise seg å ha blitt mer utfordrende. Rektorene forteller om økt 

tidspress og at de til tider synes det er skummelt. Samtidig synes flere av dem at det er blitt 

tryggere å være rettsanvender nå når det juridiske fokuset har økt. De føler seg juridisk 

kompetent på flere områder, men erkjenner at flere sider av loven er vanskelig å tolke og 

vanskelig i praksis. Dette kan en for eksempel se gjennom forsøk på å følge loven med tanke 

på dokumentering. Det kan se ut som at det er forståelse for krav til dokumentasjon av 

systematisk og forebyggende arbeid for et godt psykososialt miljø. I mindre grad, dog ikke 

fraværende, forteller rektorene om dokumentasjon på individnivå. Loven, artefaktet, kan være 

en indikasjon på ostensive rutiner, og det kan virke som om rektorene i denne studien lener seg 

mer på systemer og rutiner, enn skoleledere i tidligere forskning har. I arbeidet med å utvikle 

gode performative handling forsøker rektorene å skolere seg juridisk. Kompetanseutviklingen 

bærer preg av at de i stor grad støtter seg til andres fortolkning av lovverket, gjennom for 

eksempel veiledere og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet. Samtidig forteller rektorene om 

mye informasjon av lovverket, og lite refleksjon om lovverket i andre ansattgrupper.  
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 Konklusjon 

 Svar på problemstillingen 

Formålet i denne studien har vært å forsøke å finne ut hvordan rektorer reflekterer over det å 

være rettsanvender etter endringene i opplæringsloven trådde i kraft august 2017 

(oppll.,1998). Det har også vært et mål å og finne ut hvordan de forstår lovverket og hvordan 

de arbeider for å møte kravene satt i det. For å prøve å finne noen svar på dette, tok jeg 

utgangspunkt i følgende problemstilling:   

Hvordan reflekterer rektorer i grunnskolen omkring det å være rettsanvendere i kjølvannet av 

endringene i opplæringslovens §§9a-3 og 9a-4, og på hvilken måte arbeider skolene og 

rektorene for å oppfylle lovverkets krav fremsatt gjennom disse endringene?  

Jeg utledet tre forskningsspørsmål i denne forbindelsen:  

1. Hvordan forstår rektorer oppll. §§ 9a-3 og 9a-4? 

2. Hvordan reflekterer rektorer rundt det å være rettsanvender etter lovendringen knyttet 

til kapittel 9a i 2017 trådde i kraft?  

3. Hvilke ressurser, systemer og rutiner anvendes i arbeidet med å oppfylle krav satt 

gjennom opplæringslovens paragraf 9a-3 og 9a-4?  

  

Det fremkommer fra disse fire intervjuene at rektorene selv ikke synes det er utfordrende å tolke 

og forstå opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4. Spesielt ordet nulltoleranse er de aller fleste trygge 

på å beskrive. Da høringsuttalelser til loven lå klare, mente Stavanger kommune, 

Utdanningsforbundet og Det utdanningsvitenskapelige fakultetet i Oslo at begrepet kunne bli 

utfordrende å operasjonalisere (Kunnskapsdepartementet, 2016), men rektorene i denne studien 

uttrykker forståelse for begrepet som er i samsvar med loven. Når loven skal tolkes, så fremstår 

de som bevisste på sin rolle som rettsanvender og at de ser utfordringene som ligger i det å 

anvende profesjonelt skjønn. Én rektor forteller direkte at han anvender i mindre grad skjønn, 

men støtter seg til systemer i skolen i arbeidet som rettsanvender. Lovendringen som kom i 

august 2017 har utfordret alle rektorene, men de har støttet seg til opplæring hos fylkesmannen, 
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til veiledere og rundskriv fra Utdanningsdepartementet og til juridiske hefter og interne 

systemer. Det virker som om de intervjuede rektorene opplever seg som godt skodd for jobben 

med å tolke lovverket. Samtidig så er det et funn at mye av det systematiske arbeidet som gjøres, 

er arbeid knyttet til forebyggende arbeid knyttet til opplæringslovens §9a-3 og i mindre grad til 

§9a-4 (oppll.,1998, §§9a-3 og 9a-4). Sett i lys av det at rektorene forteller om at de sliter med 

å sette loven ut i praksis, at de synes deler av den er vanskelig å forstå, så kan det virke som det 

fortsatt er vanskelig å forstå loven. I det neste avsnittet forsøker jeg å si noe om hvordan 

informantene opplever det å være rettsanvender etter lovendringen, og der vil det også 

fremkomme hvordan arbeid med systemer knyttet til juridiske krav påvirker dem som 

rettsanvender.  

Rektorene forteller at det å være rettsanvender etter august 2017 har gitt dem mer arbeid og 

større ansvar. Samtidig så fremkommer det at de ikke synes praksis har endret seg nevneverdig. 

Unntaket er performative handlinger knyttet til dokumentering. Dokumentasjonskravet setter 

sine spor, og rektorene opplever arbeidet som overveldende og skummelt. Vektskålen som 

balanserer det å være administrativ – og pedagogisk leder i skolen ser ut til å tippe over på en 

side, den administrative. Det er da spesielt kravet om dokumentasjon som skaper ubalanse. 

Rektorene forteller om at listen over ulike metoder for å dokumentere i skolen, er lang, og et 

par rektorer uttrykker at kravene fra fylkesmannen er store. Ansvaret hviler tungt på skuldrene 

deres, uttrykker de. Rektor C forteller om stikkprøver av inspiserende lærere for å kunne vise, 

ved behov, fylkesmannen et kontinuerlig og systematisk arbeid. Siden rektor C i liten grad 

reflekterer omkring hvordan dette kan bidra til å kunne følge enda bedre med på elevgruppen, 

men heller peker i retning av krav fra fylkesmann, så kan det kanskje tolkes dithen av 

lovendringen i dette tilfellet har ført til et større fokus på dokumentasjon i seg selv, enn fokus 

på om loven bidrar til å bedre elevenes psykososiale miljø. Dette kan også være et tegn på at 

loven har styrket elevenes rettssikkerhet, da Prop.57L (2016-2017) forteller at økt 

etterprøvbarhet og dokumentering var nødvendig (Kunnskapsdepartementet, 2016), men som 

nevnt i forrige avsnitt, antyder denne studien at informantene prøver å lage rutiner knyttet til 

det å drive forebyggende, systematisk arbeid jf. opplæringslovens § 9a-3. De trekker i mindre 

grad frem systematisk arbeid knyttet til opplæringslovens § 9a-4, andre til sjette ledd (oppll., 

1998). Det kan hende at dette er noe av grunnen til at det oppleves mer utfordrende enn før å 

være rettsanvender, da ostensive rutiner forsøkes utarbeides, men at de ikke fremstår som 

abstrakte mønstre en kan handle etter. De performative rutinene fremstår som ikke endret, til 

tross for fokus på artefakt og ostensive rutiner.  Feldman og Pentland (2005) forteller at det tar 
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tid å se endringer i praksis (Feldman og Pentland, 2005). Rektorene i denne studien reflektere 

over rutiner som de hadde jobbet med i omtrent et halvt år.  

Jobben som rettsanvender er mer utfyllende enn bare lovfortolkning og dokumentering. 

Rektor har det overordnede ansvaret med å påse at kravene i opplæringsloven blir fulgt på 

skolen. Rektorene føler, som nevnt ovenfor, at de er juridisk skodd for jobben. Samtidig 

fremkommer det at de i mindre grad nytter seg av selve lovverket og forarbeidene, 

sammenliknet med andre rettskilder, som for eksempel veiledere og rundskriv. De støtter seg 

til andres fortolkning av loven, og trekker og i mindre grad frem sitt diskresjonære skjønn. 

Welstad (2011a, 2011b) beskriver to mulige farlige utfall av dette. Det kan skade elevenes 

rettssikkerhet at rettsanvendere støtter seg for mye på andres fortolkning og lite på sitt 

profesjonelle skjønn. Det kan føre til at selve konteksten en står i, ikke blir en del av 

fortolkningen. Samtidig kan for mye bruk av profesjonelt skjønn, slik Møller og Ottesen 

(2016a, 2016b) fant i sin studie, også skade rettssikkerheten til elevene, da loven kan komme i 

annen rekke (Welstad, 2011a,2011b; Møller og Ottesen, 2016a, 2016b).  

Rektor har et ansvar for å sikre at andre ansatte kan anvende loven etterrettelig. Denne studien 

viser noen svakheter i rutiner knyttet til oppfølgningen av juridisk kompetanseheving av en 

del ansattgrupper. De som ikke nødvendigvis befinner seg i klasserommet, men har arbeid på 

skolen, forteller rektorene at de har mindre å gjøre med. Ansatte som jevnlig er på skolen, 

omfattes at lovverket og derfor også av rektors ansvarsområde. Det viser seg gjennom 

intervjuene at kompetanseheving av ansatte er preget av informasjon om loven, og i mindre 

grad av kompetanseheving i refleksjon omkring juridisk metode.  Det at det er forskjell på 

både hvem som får kompetanseheving innenfor opplæringsloven, og at rutiner rundt 

kompetanseheving av andre ansatte som jobber nærere elevene bærer preg av informasjon, og 

i mindre grad refleksjon rundt det å være rettsanvender, kan handle om at loven fortolkes noe 

feilaktig. Det kan også være at rektorene fokuserer på andre områder, men fortsatt i retning av 

systematisk arbeid med elevenes psykososiale miljø. Som eksempel forteller rektor D at: (…) 

jobben gjøres i klasserommene. Da Holm (2013) forsket i forbindelse med sin masteroppgave, 

fant hun at lærere og skoleledere ikke hadde samme tolkningsfelleskap (Holm, 2013, Holm og 

Møller, 2016).  

Som en avrunding på denne delen, vil jeg si at rektorene i denne studien opplever at det å 

være rettsanvender i skolen etter opplæringslovens kapittel 9a ble revidert (oppll., 1998) er 

utfordrende og noe skummelt, men at de også synes det er en viktig del av jobben.  
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 Implikasjon for ledelse 

Nedenfor vil jeg sammenfatte hovedfunn fra forskningen. Jeg avslutter hvert avsnitt med å si 

noe om mulige implikasjoner for ledelse.  

I denne studien forteller rektorene at de føler at noen deler av lovverket som greit å tolke, men 

de utrykker samtidig at deler av det er utfordrende å tolke og anvende i praksis. For å øke sin 

juridiske kompetanse anvender rektorene i denne studien mange rettskilder, men de henviser i 

mindre grad til selve lovteksten eller til forarbeidene som kilde. I tillegg forteller de om 

kompetanseheving av andre ansatte, som i hovedsak handler om å informere om den reviderte 

loven. Ansvaret for å trekke inn sitt profesjonelle skjønn i lovanvendelsen, overlates mye til 

lærerne, og de gis i mindre grad anledning til å sette seg ned med kollegaer og diskutere og 

reflektere over hva som ligger i loven. Andre ansatte enn lærere blir i svært liten grad trukket 

inn i arbeidet med psykososialt miljø ved skolene. Det systematiske arbeidet omkring 

kompetanseheving fremstår som det i varierende grad er på plass. Hvis en ønsker å utvikle 

ostensive rutiner for anvendelse av lovverket for så å utvikle en til dels felles praksis, så kan 

det være en implikasjon for ledelse at en i større grad må utvikle et felles juridisk 

tolkningsfelleskap og forståelse for anvendelse av diskresjonært skjønn. I følge Feldman og 

Pentland (2005) vil ostensive rutiner som er vage, eller at en ikke er enige i dem, fører til ulik 

praksis. Avvik mellom disse to gruppene kan føre til raske avgjørelser omkring praksis, og sterk 

sammenheng kan føre til at arbeidet går for sakte. En kan ikke bruke artefakter som 

ledelsesverktøy for å forutsi praksis. Det er de ostensive rutinene som skal danne et abstrakt 

mønster å handle fra. Artefakter som for eksempel regler er en viktig ressurs for ansatte, men i 

praksis vil en handle ulikt utfra samme artefakt (Feldman og Pentland, 2005). I lys av det at 

ansatte ofte må fortolke loven helt på egenhånd, at det nødvendigvis ikke er et 

tolkningsfellesskap og kanskje heller ikke nok kompetanse innenfor juridisk metode, så kan det 

skape noen flere implikasjoner for ledelse. Det kan føre til at en må håndtere en skole med 

sprikende juridisk praksis. En implikasjon for ledere i skolen, kan kanskje være å måtte anvende 

tid på det å analysere koblinger mellom ostensive rutiner ved skolene og de performative 

rutinene. Da kan en kanskje oppdage om noen rutiner er i ferd med å etablere seg som regler 

som følges uten refleksjon, at en ikke anvender skjønn. En kan også oppdage om det finnes 

utarbeide rutiner ved skolene som få følger, kanskje fordi en ikke forstår rutinen. Begge delene 

kan skade elevens rettssikkerhet. På den ene siden kan handlinger i enkeltsituasjoner kan bli 
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håndtert uten at en tar hensyn til kontekst. På den andre siden kan juridiske avgjørelser som tas 

i enkeltsituasjoner som tas uten at loven blir tatt med i betraktningen.  

Rektorene opplever det å være rettsanvender etter opplæringslovens kapittel 9a ble revidert 

(oppll.,1998), som endret. Selv om rektor B forteller at han ikke opplever at praksis har endret 

seg, så forteller alle om en tøffere arbeidsdag. De uttrykker at det å dokumentere er mer 

utfordrende enn før. Rektor C stiller seg spørsmål knyttet til hva fylkesmannen egentlig 

forventer av han. Rektor B spøker med at krav fra fylkesmann er så store at han lurer på om 

fengsel er det neste. Med utgangspunkt i de tilbakemeldingene informantene har gitt; at de 

bruker mye tid på dokumentasjon, at de lager interne undersøkelsesskjemaer, kontroller av 

inspeksjon i friminutt og liknende, så kan det virke som mye av rektors arbeid er av 

administrativ art.  Kun én rektor snakket om det å fokusere mer på det pedagogisk skjønn 

framfor det juridiske. Informantene opplever i større grad enn før at de arbeider med 

administrative oppgaver enn som pedagogisk leder. En implikasjon for ledelse dette kan gi, 

kan være utfordringer rundt det å beholde rektorer eller tilsette nye. Siden skolen skal ha en 

faglig pedagogisk ledelse, jf. opplæringslovens § 9- 1(oppll., 1998, § 9-1, første ledd), så vil 

en kanskje rekruttere fra skoler, kanskje avdelingsledere/inspektører fra ledergrupper Alle 

rektorene i denne sammenheng forteller om at de deler oppgaver med ledergruppa. Den 

reviderte opplæringsloven (oppll., 1998) har lagt et større ansvar på rektor, og rektorene i 

denne forskningen kjenner på det ansvaret. Det økte juridiske ansvaret kan kanskje virke 

skremmende på både sittende rektorer og på potensielle nye skoleledere.  

Annet systematisk arbeid i skolene i denne forskningen handler om arbeid knyttet til 

opplæringsloven. Et funn er at rektorene i større grad henviser til systematisk arbeid knyttet til 

§9a-3 enn til §9a-4. Bakgrunnen for dette funnet er det rektorene forteller om programmer, 

interne og eksterne, som bruker i det systematiske forebyggende arbeidet de gjør, og det er noe 

en større grad kan knytte til §9a-3 og 9a-4 første ledd, enn til §9a-4 andre til sjette ledd 

(oppll.,1998). De ostensive rutinene i skolene er i denne studien er knyttet mer til det å arbeide 

forebyggende og systematisk på gruppenivå, enn på individnivå jf. aktivitetsplanen (oppll., 

1998, 9a-4). På det området virker performative rutinene godt koblet til de ostensive. Men når 

rutinene som finnes, både ostensive og performative, i større grad er knyttet til en del av 

lovverket, mens andre deler av loven ikke er like godt forankret i rutiner, så vil de ha betydning 

for ledelse. Dette kan utfordre rettssikkerheten til elevene, det kan skape varierende praksis ved 

skolene, og artefaktet kan ende med å bli sett på som unyttig. Som leder er dette noe som vil 
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påvirke han, da det kan svekke elvenes rettsikkerhet. Den er lovfestet, og ansvaret for at elevene 

skal sikres juridisk ligger hos rektor.  

 Videre forskning 

Intervjuene i denne sammenhengen ble gjennomført i januar 2018, og implementering av nye 

rutiner tar tid. Det kan være interessant å forske på de samme rektorene etter en tid, for å se om 

de har fått etablert rutiner. Det tar tid å etablere rutiner, og en forskning gjort på andre rektorer 

som har hatt bedre tid, kan være interessant.  

Nå er det opprettet et lovutvalg som skal arbeide med en helhetlig vurdering av regelverket. Et 

av målene er at loven skal komme i et klart og godt språka. Det skal også tas hensyn til: 

forenkling, oversiktlighet, brukervennlighet og praktisk anvendbart (Nordrum, 2018). Deres 

utredning skal være ferdig 1.12.2019. Dette er interessant fordi funn fra dette masterprosjektet 

forteller at rektorene støtter seg mindre på eget skjønn og egen forståelse av loven, enn på andre 

rettskilder, og kompetanseheving av andre ansatte bærer preg av informasjon om, ikke 

nødvendigvis forståelse av juss. Dette kan lede til ulike fortolkninger og rutiner på skolene, 

som ikke nødvendigvis grunner i loven, og som kan skade rettsikkerheten til elevene. En lov 

som tar hensyn til at ikke alle rettsanvendere er jurister, kan være til hjelp for både skoleledere 

og andre ansatte. Dette åpner opp for mulighet for ny forskning på det å være rettsanvender, 

hvis utredningen leder til en opplæringslov i et klart og godt språk.    

Om andre ønsker å forske videre på et område så kan det være spennende å se på klager til 

fylkesmannen, for å se om loven blir fulgt av alle ledd i organisasjonen. Dette i lys av hva 

forskningen her finner omkring rutiner rundt juridisk metode. Et annet interessant område å 

forske på, er hvordan rektorene opplever presset etter en tid med den reviderte opplæringsloven 

(oppll.,1998). Basert på funnene fra de fire rektorintervjuene i denne oppgaven har det 

fremkommet at selv om det å ha loven i ryggen er både spennende og trygt, så er det også 

skummelt og overveldende å være rektor i dag.  
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