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Sammendrag 

Studien handler om tillit og motivasjon i et ledelsesperspektiv. Forskning viser hvilke positive 

effekter arbeidsmotivasjon har på individ-, bedrifts- og samfunnsnivå (Kuvaas og 

Dysvik,2016). Motivasjon har betydning for arbeidsinnsats og prestasjoner, og dermed for 

verdiskapning, lønnsomhet og velferd. På bakgrunn av slike funn er det viktig at ledere har 

kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til å styrke ansattes motivasjon. Vår problemstilling 

er: Hvordan kan rektor bidra til indre motivasjon hos lærerne gjennom å vise tillit? Formålet 

med studien har vært å få økt forståelse for hvordan rektor jobber med tillit og hvilke tiltak fra 

rektor som er med på fremme og styrke indre motivasjon hos lærerne. 

Oppgavens empiriske materiale baserer seg på kvalitative intervjuer med en rektor og fire 

lærere på en mellomstor skole i Oslo-området.  I studien har vi intervjuet rektor om hvordan 

hun utfører ledelse som kan bidra til tillit og motivasjon hos lærerne. Vi intervjuet lærerne for 

å få belyst hvordan de opplever at rektor utøver ledelse som kan bidra til tillit og motivasjon. 

Spørsmålene er utformet med utgangspunkt i de tre grunnleggende psykologiske behovene; 

tilhørighet, autonomi og kompetanse i selvbestemmelsesteorien til Deci og Ryan (1985). I 

analysearbeidet og drøftingen har vi benyttet oss av selvbestemmelsesteorien til Deci og Ryan 

(1985) og «Trust-teorien» av Tschannen-Moran (2014) med vekt på fem aspekter som er 

sentrale for å bidra til tillit; velvilje, ærlighet, åpenhet, pålitelighet og kompetanse. 

Oppgavens teoretiske rammeverk består således av Deci og Ryans (1985) 

selvbestemmelsesteori og «Trust-teorien» til Tschannen-Moran (2014) I tillegg ser vi på tre 

ulike lederstiler som er læringssentrert ledelse, transformasjonsledelse og verdsettende 

ledelse. Dette teoretiske rammeverket har vi brukt gjennom hele studien, fra innledende 

arbeid med problemstilling, utarbeidelse av intervjuspørsmål og til drøfting, konklusjoner og 

forslag til videre arbeid.  

Funnene fra kategorien tilhørighet viser at rektor jobber aktivt med å bygge relasjoner i 

kollegiet ved å legge til rette for kunnskapsdeling og samarbeid mellom lærerne. Hun har 

innført kjernetid på skolen og har større mulighet for å samle hele kollegiet som kan bidra til 
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økt tilhørighet. Lærerne fortalte at de opplevde rektor som en som brydde seg og at de følte 

seg sett. 

Funnene fra kategorien autonomi viser at det er et spenningsfelt vedrørende kjernetiden og 

lærerne ga uttrykk for mindre grad av autonomi vedrørende innflytelse på innholdet og 

møtevirksomheten i fellestiden. Lærerne opplever liten eller ingen grad av medbestemmelse 

og autonomi i prosessen hvor beslutninger angående strategiske valg for hva skolen skal 

jobbe med fremover. På den annen side opplever de i større grad medbestemmelse og 

muligheter for å påvirke egne valg i gjennomføringsfasen og stor grad av autonomi. Et 

annet funn vi ser som interessant er metodefriheten, her oppfattes lærernes autonomi som 

delvis ivaretatt i form av at de står fritt til å velge den metoden de selv synes fungerer best 

så lenge malen for den gode timen er fulgt. 

Funnene fra kategorien kompetanse viser er at det jobbes mye med kompetanseheving og 

kunnskapsdeling. Dette kan ha positive og negative sider. Det positive er at de føler seg 

ivaretatt og sett av rektor og at hun viser at hun anerkjenner deres kompetanse. I 

fellestiden legges det til rette for kollektiv kompetanseheving. Lærerne opplever at de har 

arbeidsoppgaver og forventninger fra rektor som samsvarer med deres kompetanse. 

Et område som har pekt seg ut er innføringen av kjernetiden som har både positive og 

negative sider. Vi mener at rektor ved å ha innført kjernetid kan ha bidratt til indre motivasjon 

og tillit hos lærerne spesielt innenfor områdene tilhørighet og kompetanse. Utfordringen slik 

vi ser det er opplevelsen av autonomi for lærerne. Som vi har påpekt i konklusjonene mener 

vi at autonomi er et felt som rektor har utviklingspotensiale i samarbeid med lærerne. Dette 

mener vi er hovedfunnet i undersøkelsen vår.   

De generelle implikasjonene av studien handler om mulighetene som rektor bruker for å 

skape indre motivasjon hos lærerne når hun viser dem tillit. 
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Forord 

Masteroppgaven er et resultat av vår felles interesse for tillitsbasert ledelse med hovedfokus 

på hva som bidrar til indre motivasjon. De to første årene på studiet gikk vi hver for oss og 

tok en studiepause i etterkant. I 2017 startet vi motiverte opp igjen med masterstudiet og fant 

raskt tonen i faglige diskusjoner som handlet om tillit og motivasjon og bestemte oss for at vi 

hadde lyst til å skrive sammen. Vi var i begynnelsen tre stykker, men valgte å dele gruppen i 

mai 2017. Det betyr at vi har vært tre studenter sammen om forberedelsene til intervjuene og 

gjennomføringen av alle intervjuene. Dette datamaterialet er delt av alle i gruppen. Teoridelen 

er markant endret etter at gruppen delte seg, bidraget fra tredjeperson er skilt helt ut av 

oppgaven. Vi har i samtaler med veileder og studieadministrasjon ved UiO avklart alle 

forhold vedrørende deling av gruppen og det forskningsmaterialet som var produsert fram til 

da. 

Det var et foredrag av Baard Kuvaas som utløste den helt spesielle interessen for hvordan 

indre motivasjon versus ytre motivasjon er en bedre motivasjonsfaktor og hvilke faktorer som 

er medvirkende. Vi begynte derfor å lete etter primærkildene og i litteratursøk etter forskning 

og teori som kunne være relevant for studien vår fant vi raskt ut at det var 

Selvbestemmelsesteorien til Deci og Ryan (1985) som var fremtredende. Den ble til vår 

hovedteori sammen med «Trust-teorien» til Tschannen –Moran (2014). 

Vi diskuterte påvirkningen som resultat og målstyringen har fått i utdanningssektoren som 

følge av New Public Management og vi ønsket dypere innsikt i hvordan dette påvirket 

skoleledere i sin utøvelse av lederrollen med fokus på tillit og motivasjon. Vi har sett på ulike 

lederroller og forsøkt å finne ut hvilke av disse som foretrekkes og anbefales i dag, samt 

hvilke som kan være egnet for å skape tillit og øke de ansattes indre motivasjon. 

Underveis i studien vår har det vært en "storm" av medieoppslag omkring Osloskolen og 

lederstilen i Utdanningsetaten, skolebyråd og rektorer. Vi opplever at temaet for studien er 

ytterligere aktualisert. 

Nå er studien gjennomført og vi sitter tilbake med ny innsikt og kunnskap som kan bidra til at 

vi i fremtiden blir gode skoleledere. 
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1 Innledning 

Vi vil i denne oppgaven undersøke betydningen av tillit fra rektor og hvordan tillit kan 

påvirke lærernes motivasjon. Hensikten er å finne ut hvordan rektor gjennom å bygge tillit 

kan bidra til økt motivasjon hos lærerne. For å undersøke dette har vi følgende 

problemstilling: Hvordan kan rektor bidra til indre motivasjon hos lærerne gjennom å 

vise tillit? Vi har tre forskningsspørsmål for å belyse problemstillingen, disse er laget med 

bakgrunn i selvbestemmelsesteorien, som hevder at mennesker har iboende psykologiske 

grunnbehov og av natur vil søke utfordringer og vekst (Deci og Ryan 1985). Disse 

grunnleggende psykologiske behovene er behov for kompetanse, autonomi og tilhørighet. 

Forskning fra Deci og Ryan (1985) har vist at når disse behovene er ivaretatt øker den 

indre motivasjonen hos mennesker. Vi vil også forsøke å belyse hvilken lederstil rektor 

utøver overfor lærerne i ulike sammenhenger. 

Da vi hadde bestemt oss for å undersøke om betydningen av tillit fra leder startet vi 

litteratursøk og fant blant annet to artikler om to ledere som har fått priser for sin utøvelse av 

ledelse basert på tillit. Begge to viser til hvor viktig betydningen av tillit fra leder kan være. 

Per Bleikelia, tidligere direktør for Ringerike sykehus, som har oppnådd fantastiske resultater 

sammen med sine ansatte hvor fokus har handlet om å vise ansatte tillit og frihet til å utøve 

arbeidet sitt. Han har våget å tro på dem og bygget gode relasjoner. Han fikk HR Norges 

Lederpris i 2016 (https://lederne.no/2017/10/24/direktoren-ansatte-pa-toppen/). Per Solli som 

er rektor ved Elvebakken videregående skole har jobbet spesielt med verdibasert ledelse og 

ledelse gjennom tillit og mindre vekt på kontroll. Han mottok prisen som årets Ladejarl 

2015. Her legges det vekt på at han skaper handlinger og motiverer ansatte gjennom å vise 

tillit. Skolen har som følge av dette arbeidet de siste årene snudd negative resultater (h 

ttps://elvebakken.vgs.no/nyhetsarkiv/don-solli-er-arets-ladejarl-2015/). Dette er to ledere som 

vi tenker er eksempler på hvordan tillit og indre motivasjon kan henge sammen og gi gode 

resultater. 

https://lederne.no/2017/10/24/direktoren-ansatte-pa-toppen/
https://elvebakken.vgs.no/nyhetsarkiv/don-solli-er-arets-ladejarl-2015/
https://elvebakken.vgs.no/nyhetsarkiv/don-solli-er-arets-ladejarl-2015/
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1.1 Bakgrunn og aktualitet 

Forventningene til ledelse har endret seg de siste tiårene som et resultat av endrede 

styringssystemer. New Public management (NPM) er en betegnelse på en reformbølge som 

siden 1980-tallet har hatt som mål å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av 

styringsprinsipper fra privat sektor. I følge Sivesind, Langfeldt og Skedsmo (2006) regnes 

ofte NPM som motsats til byråkratisk eller fagstyrt ledelse. Denne reformbølgen kom for 

alvor til Norge på 1990 tallet og styringssystemet i norsk skole ble endret fra detaljregulering 

og detaljstyring fra staten og ble erstattet med tillit til den enkelte skoleeier, skoleleder og 

lærer. Vi gikk fra regel og detaljstyring til rammestyring, målstyring og evaluering og 

resultatvurdering. Accountability ble en del av hverdagen i norsk skole, Accountability er et 

internasjonalt uttrykk for en styringsreform av utdanning og handler om ansvarliggjøring, at 

noen holdes til ansvar, eller å stille noen til ansvar (Sivesind,et al 2006).  Lærere står til 

ansvar for skoleledelsen (rektor), skoleleder står til ansvar for skoleeier (kommuner, 

fylkeskommuner). Disse igjen står til ansvar for staten (Sivesind,et al 2006). Skoleeier har 

igjen et ansvar til departementet. Som følge av dette har den norske skolen det siste tiåret vært 

svært preget av resultater, der både ledere, lærere og elever gjentatte ganger hvert år blir målt 

i ulike former. I dag blir tillit lagt mer vekt på og er et ord som har blitt betydningsfullt i 

nasjonale styringssignaler. I overordnet del av den nye læreplanen som trer i kraft i 2020 står 

det at god ledelse prioriterer utvikling av samarbeid og relasjoner for å bygge tillit i 

organisasjonen. Vi opplever at det er et spenningsforhold mellom tillit og ansvarliggjøring.  

Et internasjonalt eksempel fra USA viser at der er relativ stor grad av autonomi når det gjelder 

styring og utdanning og en utstrakt bruk av testing (Møller og Fuglestad ,2006, s. 261).  

Standardiserte testskårer har lenge vært benyttet men de siste 20 årene har presset om mer 

informasjon og prestasjoner økt enormt. England har på tilsvarende måte som USA etablert en 

utstrakt nasjonal testing av elevene og det er i tillegg utviklet nasjonale standarder der 

utøvelse av ledelse i skolen blir målt opp mot.  
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Begrepet “The Audit Society” brukes av mange og vi kan oversette det til 

“evalueringsregime” (Møller og Fuglestad ,2006, s. 261). Det er mange ulike oppfatninger fra 

skoleledere omkring dette “regime” og skolehverdagen er preget av mange etiske dilemmaer. 

I Kina derimot har skolesystemet siden 1949 vært preget av kommunismen og vært direkte 

kontrollert av regjeringen. Dette ble gradvis endret på 1980 tallet og i 1993 ble det nedfelt i en 

lov at rektorene nå er de reelle lederne ved skolene. Det foregår også her en utstrakt vurdering 

av elevenes læringsresultater. Lærere som bidrar ekstra og som har elever som oppnår gode 

eksamensresultater får uttelling for dette i form av økt lønn. 

Internasjonalt forstås accountabilitybegrepet som noe mer enn å være ansvarlig og ta ansvar 

som profesjonell yrkesutøver (Møller og Fuglestad, 2006). Det handler om at skolen og 

lærerne som yrkesutøvere stilles til ansvar eller til “regnskap” for den kvaliteten 

elevresultatene er et uttrykk for og at arbeidet må kunne dokumenteres. Samtidig peker 

Møller og Fuglestad (2006) på at det er rimelig at samfunnet rundt skolen ønsker å få vite hva 

som foregår i skolen og hvordan lærere og ledere ivaretar det samfunnsmessige mandatet som 

uttrykkes i norske læreplaner. 

OECD godkjente allerede i 2005 det omfattende forskningsprogrammet “Improving School 

leadership” der Norge er et av 12 land som deltar. Her rettes søkelyset mot ledelse, 

lederroller, arbeidsbetingelser for ledelse, lederopplæring og rekruttering av ledere til skolen. 

Hovedmålet er å forbedre lederskap i skolen. Med norsk deltakelse vises det at det er vilje til å 

sette skoleledelse høyt på den politiske dagsorden (Møller og Fuglestad,2006). 

I Norges offentlige utredninger (NOU2015:8, s.91) Fremtidens skole, fornyelse av fag og 

kompetanser, har Ludvigsenutvalget i kapittel 6 satt fokus på kompetanseheving og 

kompetansebygging i lys av kollektive prosesser i skolen. Der målsettingen er at skoleeiere, 

skoleledere og lærere skal løfte sin kompetanse i fellesskap. For å oppnå dette kreves det godt 

samarbeid på tvers av disse profesjonene. Forskning viser at kapasitetsbygging og 

kompetanseutvikling bør skje i kollektive prosesser i skolen. En felles prosess der 

skolelederne og lærerne planlegger undervisningen, vil medvirke til at lærerne selv er med på 

å ta ansvar for å videreutvikle sin praksis og individuelle kompetanse i tråd med skolens 

kontinuerlige utvikling. Lærerkollegier som tar utgangspunkt i praksisdeling, pedagogikk, 

fagdidaktikk og læringspsykologi, vil ha gode forutsetninger for å lykkes. Å utvikle og ta i 
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bruk en slik praksis må ses på som et kontinuerlig arbeid og fokusere på praksisdeling, 

relevant forskning og kollektiv planlegging av undervisning (NOU2015:8, s.91). Dette er i 

tråd med selvbestemmelsesteorien som vektlegger betydningen av å fremme og ta i bruk 

kompetansen til ansatte (Ryan og Deci,2002, s.7). Tillit er viktig for å skape godt samarbeid 

og bygge relasjoner (Tschannen-Moran, 2014). 

Ludvigsenutvalget (NOU2015:8, s.91) mener at god profesjonskompetanse utvikles i 

samarbeid mellom skoleledere og lærerkollegiet. Profesjonsutøvelse som er basert på relevant 

forskning, faglige refleksjoner og kompetente valg av metoder og arbeidsmåter i kollegiale 

samarbeid, vil øke kapasiteten i skolen og kan føre til økt læringsutbytte for elevene. Det er 

mange ulike modeller på ledelse, og det er grunn til å anta at det utøves ledelse på mange 

ulike måter i norske skoler. 

I Stortingsmelding 21 (2016-2017) Lærelyst-tidlig innsats og kvalitet i skolen, er det i kapittel 

4 om skoleledelse satt fokus på kompetansen til skoleledere etter tilråding fra 

Kunnskapsdepartementet 24. mars 2017. Stortingsmeldingen sier at en av skolelederens 

viktigste oppgaver er å legge til rette for å skape samarbeid i egen organisasjon. Dette 

innebærer blant annet å være opptatt av det faglige arbeidet som lærere utfører i 

klasserommet, gi rom for prøving og feiling internt i organisasjonen, og gjennom dette legge 

til rette for innovasjon og utvikling. Kompetansen til skoleledere har stor betydning for i 

hvilken grad de lykkes med å lede skolen i tråd med det forskningen viser om betydningen av 

pedagogisk ledelse og samarbeid i organisasjonen. Meldingen viser til en internasjonal studie 

hvor skoleledere som benytter seg av kompetansetilbud er mer effektive og engasjerte i sitt 

arbeid. Samme studie viser til at skoler i England med ledere som deltar i formelle 

kompetanseprogrammer, har raskere fremgang enn andre skoler (Meld.St.21, 2017, s.35). 

Anbefalingen fra rapporten er at kvaliteten på skoleledelse må heves ved å legge til rette å 

skape gode prosesser. 

Det er skoleeierens ansvar å sørge for at skoleledere har den kompetansen de trenger. I 

Opplæringsloven § 9-1 står det at “rektor skal lede opplæringen, være kjent med den daglige 

virksomheten og arbeide for å videreutvikle skolen". Loven setter også som krav at den som 

skal tilsettes som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. 

Mange norske rektorer har i dag formell utdanning i organisasjon og ledelse – både gjennom 
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den statlige rektorutdanningen og fra andre studietilbud.. Likevel er det, totalt sett, 

fortsatt mange rektorer som mangler formell utdanning i organisasjon og ledelse. 

Erfaringer fra mange land viser at skoleledere, som andre yrkesgrupper, har et 

kontinuerlig behov for å utvikle kompetansen og ferdighetene sine, også i samspill med 

kollegaer. OECD peker på behovet for en kontinuerlig kompetanseutvikling for 

skoleledere gjennom etterutdanningstiltak, og betydningen av pedagogisk ledelse som 

tema i skolelederutdanningen (Meld.St.21, 2017). 

Oppsummert så er anbefalingene fra Norges offentlige utredninger (NOU2015:8, s.8) og 

Stortingsmelding 21 (2016-2017) at samarbeidet mellom skoleledere og lærere må bli enda 

bedre. Dette viser tydelig hvor viktig det er med tillit. Rektor må arbeide bevisst med å skape 

et godt og velfungerende samarbeid mellom rektor og ansatte. Gode relasjoner fordrer tillit 

slik Tschannen-Moran (2014) beskriver det. Godt samarbeid vil kunne gi gode ringvirkninger 

og påvirke hele skolesamfunnet (Tschannen-Moran,2014, s.13:14). Det er dette vi ønsker å 

undersøke i vår studie; hvordan rektor gjennom å vise tillit til ansatte kan bidra til å øke deres 

motivasjon. Økt motivasjon kan ha stor betydning for den ansattes arbeidsinnsats og 

personlige utvikling, påvirke elevenes resultater og utviklingen av skolen som helhet.  

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Vår problemstilling er: Hvordan kan rektor bidra til indre motivasjon hos lærerne gjennom å 

vise tillit? Vi har valgt å se på tillit i sammenheng med faktorene som påvirker den indre 

motivasjon og har i våre tre forskningsspørsmål tatt utgangspunkt i de tre grunnleggende 

psykologiske behovene i selvbestemmelsesteorien til Deci og Ryan (1985). Disse handler 

om tilhørighet, autonomi og kompetanse. Strukturen og innholdet i spørsmålene til 

intervjupersonene er bygd opp rundt disse psykologiske behovene. Forskning har vist at når 

disse behovene er ivaretatt øker den indre motivasjonen hos mennesker  

Forskningsspørsmål 1: Hva kjennetegner lederens kommunikasjon for at den ansatte opplever 

tilhørighet og felleskap? 

Forskningsspørsmål 2: I hvilken grad viser leder tillit til de ansatte, slik at deres autonomi 

blir ivaretatt? 

Forskningsspørsmål 3: På hvilken måte ivaretas og utvikles de ansattes kompetanse? 
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1.3 Forskningsdesign og teoretisk rammeverk 

Vi har benyttet oss av kvalitativt forskningsdesign med intervju som metode og utdyper dette 

nærmere i metodekapittelet. Vårt teoretiske rammeverk er selvbestemmelsesteorien av Deci 

og Ryan (1985). «Trust-teorien» av Tschannen-Moran (2014). Transformasjonsledelse (TL), 

Læringssentrert ledelse (LL) og Verdsettende ledelse. Disse bli presentert i teorikapittelet. 

1.4 Forskning på temaet motivasjon 

Kuvaas og Dysvik (2012) viser til at det er en sammenheng mellom arbeidsprestasjoner og 

jobbautonomi og tolker resultatene som at jobbautonomi har direkte effekt på 

arbeidsprestasjoner gjennom indre motivasjon (2012, s.67). Deci og Ryan (1985, 2002) viser 

også til studier om hvorvidt ledere støtter autonomi eller utøver kontroll over ansatte, har 

direkte forhold til ansattes motivasjon. I en studie utført av Kuvaas og Dysvik (2012) kommer 

det frem at ytre motiverte medarbeidere viser seg å være mindre tilfredse, mindre dedikerte og 

mindre engasjert i jobbene sine. I tillegg er de mindre tilfredse med livet og har lavere 

livslykke. Det fremkommer også at ytre motiverte medarbeidere opplever høyere emosjonell 

utmattelse. De har mer kortlivet tilfredshet ved å nå mål samt en høyere turnoverintensjon enn 

indre motiverte medarbeidere. Kuvaas og Dysvik (2016, s.28) viser til studier som bekrefter at 

indre motivasjon gir en mer langsiktig effekt på arbeidsmotivasjon, lojalitet og velvære. De 

sier at ytre incentiver kan fortrenge indre motivasjon. Begrepene ytre og indre motivasjon vil 

bli forklart og utdypet i teorikapitlet. 

1.5 Oppgavens struktur 

I kapittel 2 presenterer vi teori som er relevant for å belyse våre forskningsspørsmål. I kapittel 

3 gjør vi rede for anvendt forskningsmetode. Studien er en casestudie, hvor data er samlet inn 

gjennom intervjuer med en rektor og fire lærere, vi presenterer og begrunner valg av 

forskningsdesign, datainnsamlingsmetode og dataanalyse. Vi kommenterer også̊ studiens 

validitet og reliabilitet. I kapittel 4 presenterer vi empiri og funn fra dataene, strukturert etter 

studiens tre forskningsspørsmål. I kapittel 5 drøfter vi funnene våre fra kapittel 4 opp mot 

teorien som er presentert i kapittel 2. Dette kapitlet er også strukturert etter studiens tre 

forskningsspørsmål. Til slutt i kapittel 6 trekker vi noen viktige konklusjoner fra drøftingen i 

kapittel 5 og besvarer studiens problemstilling. 
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2 Teori 

Vi vil i dette kapittelet presentere teoriene som vi har valgt for å belyse 

problemstillingen: Hvordan kan rektor bidra til økt indre motivasjon hos lærerne gjennom å 

vise tillit? Teoriene har som formål å gi en forståelse for hvordan mennesker motiveres og 

hvordan ansatte kan bli mer indre motivert, samt hvordan ledere kan motivere sine ansatte. Vi 

vil belyse hvordan rektor kan bruke tillit og være seg bevisst betydningen av tillit for å utvikle 

skolen og lærerne. Teoriene skal vise hva som påvirker den indre motivasjon og tilliten for å 

hjelpe oss til å finne svar på forskningsspørsmålene. Vi har valgt å vektlegge to hovedteorier 

vi mener er sentrale for oss, selvbestemmelsesteorien av Deci og Ryan (1985) og «Trust-

teorien» av Tschannen-Moran (2014). Vi benytter oss også av tre ulike ledelsesmodeller; 

læringssentrert ledelse, transformasjonsledelse og verdsettende ledelse. 

Vi viser til figur 1under, som er en tabell med oversikt over teoriene vi har lagt til grunn for 

vår analyse av problemstillingen, og i det følgende vil vi forklare de ulike teoriene og 

ledelsesmodellene som er presentert i denne tabellen. 

Sammenstilling av teoriene 

Deci og Ryan Tschannen-

Moran

Transformasjonsledelse Verdsettende ledelse Læringssentrert 

ledelse

Selvbestemmelsesteori 

(SDT)

Trust-teorien TL LL 

Indre motivasjon ved: 

Tilhørighet,
Autonomi/selvbestemmelse

Kompetanse

Velvilje Indre motivasjon ved: 

Tilhørighet,
Autonomi/selvbestemmelse

Situasjonsbestemt; gjøre de rette 

tingene, ikke fokus på lover og 
regler

Kontroll

Ytre motivasjon ved:

Kontroll - belønning

Ærlighet Positiv selvutvikling Velvilje Overvåking

Helse og velvære Åpenhet Støttende ledelse Kompetanse både faglig og 

kunstnerisk

Lojalitet til 

skoleeier

Internalisering Pålitelighet Fokus på mål og 

visjonsarbeid

Emosjoner Fokus på mål og 

målstyring

Kompetanse Internalisering Følelser og kreativitet Visjonsarbeid

Varhet og respekt Ovenfra og ned 

holdning.

Finne ut hva som er bra i 
situasjoner og utvikle det

Tabell 1: Tabell med oversikt over teoriene. 
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2.1 Selvbestemmelsesteorien 

Selvbestemmelsesteorien er en teori som har gjort det mulig å se på hvilke faktorer som 

påvirker den indre motivasjon hos den enkelte i et sosialt miljø (Deci & Ryan, 2002, s.9). Vi 

vil bruke selvbestemmelsesteorien av Deci og Ryan for å forklare betydningen av motivasjon 

og hvilke faktorer som påvirker motivasjonen. Deci og Ryan har utviklet teorien fra 1980-

tallet og fram til i dag. Den baserer seg i hovedsak på at mennesker har iboende psykologiske 

grunnbehov og av natur vil søke utfordringer og vekst. De psykologiske behovene er: behov 

for kompetanse, autonomi og tilhørighet. De oppgis å være universelle og vil være gjeldende 

for mennesker på tvers av tid, kjønn og kultur (Deci og Ryan, 2002, s.4-5). 

Motivasjonsteorien til Deci og Ryan er en viktig bidragsyter for å belyse hvilken effekt indre 

og ytre motivasjon av medarbeidere har på arbeidsprestasjoner og personlige utvikling hos 

ansatte, samt hvilken effekt det kan ha for organisasjonen. Selvbestemmelsesteorien skiller 

mellom ulike typer motivasjon basert på forskjellige årsaker til motivasjon og at det er ulike 

mål som gjør at mennesker handler som de gjør (Deci og Ryan, 2000, s.55). 

Selvbestemmelsesteorien beskriver også betydningen av ytre motivasjon, selv om indre 

motivasjon vises til den som kan gi best effekt og de fleste vil prøve å forsterke/øke den indre 

motivasjon, så forklarer selvbestemmelsesteorien hvordan ytre motivasjon også er 

virkningsfull og har betydning for den enkeltes utvikling. Deci og Ryan understreker 

viktigheten av å kjenne til de ulike typene for ytre motivasjon og hva som påvirker dem (Deci 

og Ryan, 2000, s.55). 

Selvbestemmelsesteorien er en makroteori som ser på mennesket som et aktivt individ som 

vil søke psykologisk utvikling. Teorien har fokus på menneskets psykologiske behov i en 

sosial kontekst. Selvbestemmelsesteorien har fokus på hvordan individer utvikler seg og 

fungerer i det sosiale samspillet. Teorien forklarer at utviklingen ikke skjer automatisk. Den 

sosiale konteksten kan enten fremme eller hemme den psykologiske utviklingen. Det er behov 

for støtte og bevissthet fra miljøet rundt oss. Vi vil se spesielt på den støtten som kan være 

nødvendig fra leder til ansatte. Vi vil komme nærmere inn på hva slik type støtte er. 

Selvbestemmelsesteorien er omfattende og har flere miniteorier (Deci og Ryan,2002, s.9). 

Det er fire mindre teorier som utgjør SDT; Kognitiv Evalueringsteori (Cognitive Evaluation 

Theory), Organismisk-integreringsteori (Organismic Integration Theory), 

Kausalitetsorienteringsteori (Causality Orientations Theory), Basisbehovsteori (Basic Needs 
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Theory) (Deci og Ryan, 2002, s.9). Kognitiv evalueringsteori (CET) omfatter hvordan ytre 

belønning kan påvirke den indre motivasjonen, samt hvordan sosiale kontekster kan påvirke 

indre motivasjon. Internaliseringsteori (OIT) tar for seg hvordan prosessen fra ytre 

motivasjon til indre motivasjon kan forekomme. Kausalitetsorienteringsteori (COT) beskriver 

de individuelle forskjellene som kan påvirke selvbestemt atferd, samt hvordan omgivelsene 

innvirker på selvbestemt orientert atferd. Teori om grunnleggende behov (BNT) omfatter 

beskrivelse av behovene, og hvordan de relaterer til psykologisk helse og velvære (Deci & 

Ryan 2002:27). Tabell 2 viser en oversikt over miniteoriene med noen sentrale begreper. 

Selvbestemmelsesteorien som bygger på fire miniteorier 

Kognitiv Evalueringsteori 

(CET) 
Faktorer som bidrar til 

variasjon i indre motivasjon i 

en sosial kontekst. 

Mellommenneskelige 

hendelser og strukturer. 

Organismisk-

integreringsteori (OIT) 
Internaliseringsteori 

Teorien beskriver hvordan 

ytre motivasjon på fire 

forskjellige måter 

reguleres av individet. 

Kausalitets-

orienteringsteori (COT)  
Beskriver de individuelle 

forskjellene som kan 

påvirke selvbestemt atferd, 

samt hvordan omgivelsene 

innvirker på selvbestemt 

orientert atferd. 

Basisbehovsteori 

(BPNT) 
med tre 

grunnleggende 

psykologiske 

behov: 

Støttende ledelse A-motivasjon Sosiale konteksten Kompetanse 

Tilbakemeldinger Ekstern regulering Individets indre ressurser Autonomi 

Kommunikasjon Introjeksjons regulering Tolkning av situasjoner 

som gjør at en opplever 

autonomi, støtte eller 

kontroll. 

Tilhørighet 

Belønninger/ kontroll Identifisert regulering Individuelle forskjeller som 

gjør at individer tar ulike 

valg. 

Kompetansefølelse og følt 

autonomi kan føre til indre 

motivasjon  

Integrert regulering 

Tabell 2: Tabell med miniteoriene fra Selvbestemmelsesteorien 

2.1.1 Basisteorien 

Basisteorien The Basic Need Theory» (BPNT) er en teori som forklarer sammenhengen 

mellom de tre psykologiske behovene kompetanse, autonomi, og tilhørighet opp mot helse og 

velvære for den enkelte (Deci og Ryan, 2002, s.27). Vi vil her forklare nærmere hva de tre 

psykologiske behovene handler om. Mål og helse/velvære er to områder av teorien som vi 

ikke vil behandle særskilt her da dette ikke er undersøkt direkte i vår studie. Vi vil ta for oss 
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begrepene kompetanse, autonomi og tilhørighet som må være tilfredsstilt for at en skal være 

indre motivert eller oppleve at en finner kilden til egen atferd i seg selv. I følge Deci og Ryan 

(2002) forstås disse behovene som universelle motivasjonsretninger hos individer. 

2.1.2 Kompetanse 

Kompetanse handler om at ansatte opplever at de mestrer jobben sin. Innen 

selvbestemmelsesteorien er det et viktig psykologisk behov at ansatte opplever at de er 

kompetente i arbeidet for å kunne føle indre motivasjon. Arbeidsoppgavene er passe 

utfordrende slik at en opplever at kunnskap, evner og ferdigheter strekker til i jobben (Deci og 

Ryan, 2002). For leder vil det være viktig at hun kjenner sine ansatte så godt at hun vet deres 

kompetanse og hva hun kan forvente at de mestrer. Vi har i vår undersøkelse spurt både rektor 

og ansatte om deres opplevelse av mestring og følelse av kompetanse. For rektors del 

undersøkte vi om hun kjente til ansattes kompetanse og opplevelse av mestring. For de ansatte 

undersøkte vi blant annet om de opplevde seg kompetente og om rektor hadde kunnskap om 

deres kompetanse. 

Deci og Ryan (1985,2002) mener en kan forvente en nær kobling mellom opplevd 

kompetanse og indre motivasjon. Studier viser at mennesker, når de har mulighet til det, 

foretrekker å arbeide med utfordrende oppgaver (Deci og Ryan, 1985). Kuvaas og Dysvik 

(2012, s.64) viser blant annet til forskning på subjektiv mestringsevne, som vil si ansattes 

egen opplevelse av å mestre en type oppgave. Alle vil søke å oppleve mestringsfølelse i 

jobbsammenheng. Det vil dermed være viktig for leder å søke å legge til rette for mestring og 

gi positive tilbakemeldinger på arbeidsoppgaver slik at dette bygger oppunder 

kompetansefølelsen for ansatte. En som har kompetansebehov vil søke mestringsorienterte 

situasjoner og oppgaver som er noe utfordrende. Tidligere eksperimenter innenfor SDT viste 

at positiv tilbakemelding øker den indre motivasjon. Ingen eller negative tilbakemeldinger 

minker den indre motivasjon viser en rekke studier (Deci og Ryan, 2000, s.59). Studiene viser 

at tilfeller som positiv tilbakemelding betegner effektivitet og suksess, som igjen fører til 

tilfredsstillelse av behovet for kompetanse og økt indre motivasjon. Tschannen-Moran (2014) 

viser også til at det er en viktig del av arbeidet med å bygge tillit; å gi positive 

tilbakemeldinger og støtte ansatte slik at de opplever mestring. 
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2.1.3 Autonomi 

Behovet for autonomi også kalt selvbestemmelse er av betydning for den indre motivasjonen 

hos ansatte. Autonomi er å handle ut fra interesser og verdier hos seg selv sier Deci og Ryan; 

«autonomy refers to being the perceived origin or source of one´s behavior» (2002, s.8). 

Autonomi er ikke ensbetydende med at ansatte bestemmer alt selv uten innblanding eller 

påvirkning av leder. Autonomi refererer til det å føle at en er initiativtaker til egen atferd og 

opplever at en har valgmuligheter. Teorien påpeker at en kan utøve handlinger fremmet av 

andre autonomt så lenge det stemmer overens med egne verdier og kan støtte andres verdier 

(Deci og Ryan, 2002, s.8).  

Deci og Ryan (1985) Peker på at dersom ansatte opplever og føler at de er med å ta 

avgjørelser som påvirker deres arbeidsdag vil det være positivt for motivasjonen. Følelsen av 

selvbestemmelse og lite ytre kontroll vil kunne forsterke den indre motivasjonen. Det er lite 

sannsynlig at en er indre motivert i situasjoner hvor en blir hardt kontrollert, eller at ytre 

belønninger er drivkraften til at en handler i gitte situasjoner Ytre belønninger og kontroll kan 

føre til at en opplever at årsaken til handlingen er som følge av denne ytre kontrollen, i stedet 

for at en selv er autonom og handler på bakgrunn av eget ønske. Å oppleve selvbestemmelse 

vil si at en opplever å ha valg i den aktuelle situasjonen, og at selvbestemmelsen er preget av 

fleksibilitet (Deci og Ryan, 1985). «Self-determination means that people experience 

choice» (Deci og Ryan, 1985, s.38). Opplevd kontroll er likevel ikke ensbetydende med å 

være selvbestemmende, fordi en gjennom ytre press kan føle seg presset til å handle på en gitt 

måte (Deci og Ryan, 1985). Dermed blir det å selv kunne ta valg sentralt for å oppleve 

selvbestemmelse. Når en er selvbestemmende, gjennom å selv kunne ta valg og bli mer 

involvert i aktiviteten, blir kontrollen for aktiviteten indre, og en får et ønske om å gjøre 

aktiviteten (Deci og Ryan, 1985). 

Selvbestemmelse oppstår som en følelse i mennesker, de kan enten bli støttet eller hindret av 

miljøet (Deci og Ryan, 1985). Å skape et miljø som støtter opp om selvbestemmelse blir 

dermed viktig slik at ansatte opplever å være autonome. Autonomistøtte vil si at ledelsen 

aktivt går inn for å legge til rette for selvbestemmelse i arbeidet til ansatte (Deci og Ryan, 

2000). Vi undersøker om tilliten som leder viser de ansatte vil kunne være en slik støtte. Ved 

at leder viser tillit til at ansatte kan ta selvstendige valg i ulike situasjoner, så vil det gi ansatte 

en mulighet for å oppleve autonomi. Vi har i intervjuene spurt de ansatte om de opplever at de 
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har autonomi i forskjellige situasjoner. Leder har også fått spørsmål om hun opplever at de 

ansatte har autonomi. Forskningen tilsier at leder bør forsøke å legge opp til et 

arbeidsmiljø som støtter selvbestemmelse. 

2.1.4 Tilhørighet 

Følelsen av tilhørighet er en viktig faktor i internaliseringsprosessen. Ytre påvirkning på 

motivasjon er ikke en ønsket tilværelse slik at å føle tilhørighet til betydningsfulle andre er 

viktig (Deci og Ryan, 2000, s.64). Tilhørighet innebærer å føle tilknytning til andre; det å bry 

seg om og ha omsorg for andre og også oppleve omsorg fra andre. Deci og Ryan gir et 

eksempel fra klasserommet hvor elever føler respekt og omsorg fra lærer (2000, s.64).  

2.1.5 Organismisk integreringsteori 

I Selvbestemmelsesteorien (Deci og Ryan, 2000, s.61) legges det fram et kontinuum av ulike 

typer ytre motivasjon fra ikke-selvbestemt atferd til selvbestemt og indre motivert atferd se 

figur 3.  

Figur 3: Selvebstemmelseskontiniuumet 
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Selvbestemmelsesteorien viser i denne under-teorien (Organismic Integration Theory; OIT) 

en mulig utvikling av motivasjon fra ikke-selvbestemt, ytre motivert og sterk kontroll til den 

motsatte delen hvor en føler selvbestemmelse og indre motivasjon. Denne teorien beskriver 

prosessen fra lite autonomi (Amotivation) til autonomi (intrinsic motivation) gjennom å 

fremme internalisering og integrering av verdier og atferdsregulering.  

Forklaring av modellen (Deci og Ryan,2000, s.61-62) 

Amotivasjon vil medføre at det er ingen intensjon om å utføre oppgaven, personen vil ikke 

verdsette oppgaven, føler seg ikke kompetent til å utføre den eller ikke tror at den vil føre til 

det ønskede utfallet. Ytre regulert atferd er handlinger som kun utføres for å tilfredsstille de 

ytre kravene. Belønning, straff eller bortfall av straff er ofte brukte virkemidler. Kontroll av 

atferden er mye brukt for å regulere atferden, det undergraver som regel den indre 

motivasjonen. En annen ytre regulering er introjeksjonsregulering («introjected 

regulation»), det vil si at den ytre påvirkningen fører til en indre selvregulering; personen 

innlemmer en regulering fra andre i seg selv, men som ikke fullt ut samsvarer med ens egen. 

Det er fremdeles kontrollmekanismer/ ytre press som styrer/motiverer handlingen. Den er 

ikke selvbestemt. 

Regulering gjennom identifisering (identification) er når en bevisst verdsetter en regulering 

eller mål og tar det til seg og gjør det til sitt eget. Det er en mer fullendt internalisering og 

handlingen blir mer sin egen. Atferden vil bli en større del av identiteten og bedre 

opprettholdt og kontrollert av en selv. Til slutt er det integrert regulering som er en fullstendig 

integrering av ytre krav og mål. Personen har fullt og helt tatt opp i seg verdiene og utfører 

handlingen som sitt eget valg. Selv om det er ytre faktorer som påvirker de valgene som tas, 

så føles det som om det er selvbestemt og verdier og mål er assimilert. Fordelen med mer 

internalisert atferd er mer effektiv atferd, større vilje og utholdenhet, økt subjektivt velvære 

og bedre assimilering eller tilpasning i sitt sosiale miljø. 

De fleste mennesker vil oppleve arbeidsoppgaver og handlinger som de må utføre på grunn 

av sitt arbeid eller at det er forventninger og krav fra andre som de må tilfredsstille. 

Fullstendig frihet til å gjøre helt som du vil er begrenset i de aller fleste yrker i mer eller 

mindre grad 

(Deci og Ryan, 2002, s.61) Utfordringen for rektor vil f.eks. være å motivere ansatte til å 

utføre mer eller mindre interessante arbeidsoppgaver uten å måtte kontrollere dem og at 
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arbeidet er utført som forventet. Internalisering er prosessen der en tar til seg en verdi eller 

regulering, mens integrering er prosessen hvor en omskaper reguleringer mer helhetlig inn i 

sitt eget (gjør det til sitt), slik at det strømmer ut fra ens eget opplevde selv. Med økende 

internalisering og den assosierte følelsen av personlige forpliktelse følger større utholdenhet, 

mer positive selvoppfatninger og bedre kvalitet på engasjementet (Deci og Ryan, 2000, s.61; 

2002). 

2.2 Trust-teorien 

Tillit er det overordnede begrepet vi vil undersøke. I en organisasjon som skole er 

arbeidsprestasjoner hos ansatte og elever, personlig utvikling og utvikling av organisasjonen 

noen av de overordnede målene som skal oppfylles. Samarbeid og samhandling vil være en 

viktig del for å nå målene. Det er mange andre faktorer som spiller inn også, men i denne 

studien har vi valgt å konsentrere oss om hvordan tillit innad i organisasjonen kan ha en 

positiv effekt på målene for den enkelte og organisasjonen (skolen) som helhet. Vi har fokus 

på hvordan tillit fra leder kan virke positivt på den ansattes personlige utvikling og 

arbeidsprestasjoner. I følge Tschannen-Moran (2014, s.19) handler tillit om å våge å være 

sårbar basert på den tiltroen du har til andre; at du stoler på at den andre part viser deg 

velvilje, er ærlig, viser åpenhet, er pålitelig og har den nødvendige kompetansen Figur 4 viser 

de fem aspektene som er nødvendige for å bygge tillit i relasjonen mellom ledere og ansatte.  

Aspekter Nøkkelord 

Velvilje Bry seg om, velvilje, gode intensjoner, støttende, verdsette anstrengelser/arbeid, rettferdig, 

beskytte konfidensiell informasjon 

Ærlighet Integritet, si sannheten, holde løfter, holde avtaler, autentisk, akseptere/ta ansvar, unngå 

manipulering, være ekte, være ærlig mot seg selv 

Åpenhet Åpen kommunikasjon, dele viktig informasjon, delegere, dele beslutningstaking, 

ansvarsdeling 

Pålitelighet Være konsekvent, pålitelig, forplikte seg, være dedikert/ engasjert, arbeidsom/ viser flid 

Kompetanse Skjermer/beskytter fra påvirkning utenfra, forhindrer forstyrrelser, håndterer vanskelige 

situasjoner/ problemer, setter standarden/ går foran, forventer resultater, jobber godt/hardt, 

viser med eksempler/ egen handling, løser problemer/ strategier for problemløsninger, 

konfliktløsing, er fleksibel/ viser fleksibilitet 

Figur 4: Nøkkelord som er med å definere innholdet i de fem aspektene (Tschannen-Moran, 2014, s.39). 
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Vi vil forklare betydning av de fem aspektene. Disse nøkkelordene bruker vi videre i 

vår analyse av dataene fra intervjuene. 

2.2.1 Velvilje 

Skoleledere kan bygge tillit ved å vise velvilje, dvs. vise interesse og sensitivitet for ansattes 

behov og interesser, beskytte ansattes rettigheter og avstå fra å utnytte andre for personlig 

gevinst (Tschannen-Moran, 2014, s.23). Som leder må du vise at du vil de ansattes beste og er 

villig til å støtte og stille opp for dem når det er behov for det. Den ansatte må bli behandlet 

seriøst og kjenne at forventningene og kravene som leder stiller til en er basert på god vilje og 

et ønske om at de skal lykkes. Når ansatte har tillit til leder vil det være større aksept for 

kravene og forventningene leder har. Ved å være synlig, tilgjengelig og lytte til ansatte viser 

leder respekt og at du bryr deg og er opptatt av å støtte ansatte. Velviljen innebærer at ansatte 

stoler på intensjonen i handlingen. 

2.2.2 Ærlighet 

Ærlighet handler om en persons karakter, integritet og autentisitet (Tschannen-Moran, 2014, 

s.25). En persons ærlighet handler om å ha tillit til om personens ord er til å stole på og om 

leder vil gjøre det som den har sagt. Det sier mye om en leders integritet at avtaler holdes. 

Lederen må vise tydelig at en har tenkt å gjennomføre det som er avtalt og bestemt. Ved å 

bryte avtaler og ikke holde ord vil lederen bryte ned tilliten og det kan være helt ødeleggende 

for forholdet mellom leder og ansatt. Begrepene autensitet og «Accountability» benyttes også 

i sammenheng med ærlighet. Accountability betyr å ta ansvar for sine handlinger og ikke 

skylde sine handlinger på andre. Personen aksepterer at en har ansvaret, selv om ikke alt gikk 

bra. Den som er autentisk klarer å være seg selv, uavhengig av hvilken rolle den innehar 

(Tschannen-Moran,2014, s.27). 

2.2.3 Åpenhet 

Åpenhet medfører at en gjør seg sårbar for andre ved å dele informasjon, innflytelse og 

kontroll (Tschannen-Moran,2014, s.27-28; Zand, 1997). Lærere vil se på rektor som 

tillitsverdig hvis hun kommuniserer både nøyaktig og imøtekommende (Bryk & Schneider, 

2002; Handford & Leithwood, 2013) referert i Tschannen-Moran, (2014) Åpenhet gir god 

informasjonsflyt og ideer fra rektor kommer raskt og nøyaktig fram til ansatte. Det gir ikke 
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bare tillit, men oppmuntrer også lærerne til å være åpen i sin kommunikasjon med leder og 

kolleger. Kunnskapsdeling blir bedre og det gir mindre muligheter for misforståelser og 

baksnakking. Ansatte oppmuntres til å ta tidlig kontakt med leder. Det gjør det også enklere å 

ta opp kritikk raskt og problemer kan bli løst før de blir større. Når leder involverer de ansatte 

i beslutningsprosessen og de blir tatt med tidlig i avgjørelser blir deres stemme hørt og tilliten 

kan øke. Det gir ansatte tiltro til at prosessen er autentisk; «det er ikke et spill for galleriet» 

og bortkastet tid (Tschannen-Moran,2014, s.31). 

2.2.4 Pålitelighet 

Pålitelighet handler om at leder må være til å stole på over tid. Det holder ikke å vise 

velvilje og støtte sporadisk. Det må være forutsigbart for ansatte, de må kunne forvente at 

leder vil gjøre som forventet over tid (Tschannen-Moran,2014, s.33). 

2.2.5 Kompetanse 

Kompetanse er evnen til å gjennomføre en oppgave som forventet. Det er viktig for tilliten at 

leder har den nødvendige kompetansen for å lede. Leder må gjennom sin ledelse og atferd 

vise tydelig at hun har nødvendig kunnskap og kompetanse. Det skaper trygghet, forståelse og 

aksept for de beslutninger som leder tar. I skolen er rektor og lærere avhengige av hverandres 

kompetanse for å nå skolens mål. Det holder ikke med velvilje og gode intensjoner hvis ikke 

kunnskapen er på plass (Tschannen-Moran,2014, s.35). 

2.2.6 Tillitsbygging 

«Trust-teorien» bekrefter viktigheten av å bygge en tillitskultur i hele skolesamfunnet og det 

arbeidet er det leder som må gå foran og lede: «Effective school leaders not only talk the talk 

of trust but also walk the walk» (Tschannen-Moran 2014, s.256) Rektor vil ha en viktig rolle 

med å sette tonen på skolen. Rektors verdier, holdninger og oppførsel har en signifikant 

innvirkning på skolekulturen (Tschannen-Moran, 2014, s.254). Det er fem områder som 

rektor må jobbe med, som er viktig for relasjonsbygging i skolen. De fem aspektene på tillit 

sees i sammenheng med disse fem områdene; visjonsbygging, modellering, coaching, ledelse 

og mekling (Tschannen-Moran,2014, s.150). Det understrekes at det er lærernes egen 

oppførsel som bestemmer tilliten mellom lærerne. Rektor kan gjøre mye for å legge til rette 

for en profesjonell læringsarena bygget på tillit ved å: være tydelig på å etablere normer for 
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hvordan ansatte skal behandle hverandre, ved normbrudd må det håndteres ordentlig, 

fremme positive normer for oppførsel, forsvare normer som støtter profesjonelt engasjement 

og være sensitiv for hvilken kultur som utvikler seg i organisasjonen og ha mot til å forsvare 

den organisasjonskulturen rektor vil ha (Tschannen-Moran,2014, s.150). Ved å skape en 

organisasjonskultur som bygger på samarbeid og omsorg for hverandre og ikke konkurranse 

og favorisering kan rektor fremme tilliten blant de ansatte og tillit til seg selv. Det gjør rektor 

ved å være tilgjengelig for å behandle konflikter og over tid lære de ansatte til å løse 

konflikter på en god måte selv. Skal det skapes gode strukturer for å lette samarbeidet må 

lærerne få tid til å samarbeide, ha profesjonelle diskusjoner og ta beslutninger sammen 

(Tschannen-Moran,2014, s.150). 

Rektor må jobbe for å skape åpenhet mellom ansatte ved å oppfordre og legge til rette for en 

delingskultur, gi lærere mulighet til å observere hverandre og gi tilbakemeldinger på hva 

som fungerer bra. Ved å dele på sine erfaringer skaper de ansatte en delingskultur og 

mulighet for åpenhet (Tschannen-Moran,2014, s.151). Hvis lærerne ikke har tillit til 

hverandre vil det svekke hele skolesamfunnet og påvirke skolens målsetninger og elevens 

resultater negativt. 

2.3 Motivasjon 

Det finnes flere definisjoner med ulike nyanser av motivasjonsbegrepet, vi har valgt å støtte 

oss på Deci og Ryan (2002) som definerer motivasjon som noe som aktiverer og gir energi, 

gir retning og opprettholdelse av atferd i ulik grad av intensitet for å nå et mål. Ytre 

motivasjon kan som nevnt gjennom internaliseringsprosessen føre til indre motivasjon som er 

noe vi undersøker i denne masteroppgaven Deci og Ryan (2000, s. 61). Indre motivasjon 

beskrives som en indre tendens til å søke forklaringer og utfordringer, å utvide sine evner, 

utforske og å lære; at aktiviteten er interessant i seg selv. Indre motivasjon viser seg ofte i 

utforskende, leken og nysgjerrighetsdrevet atferd. Deci og Ryan (1985, s. 11) gir et eksempel 

på små barns ustoppelige nysgjerrighet og lek for å finne ut av ting, drevet kun av deres indre 

behov for å finne ut av ting SDT beskriver forholdene som får frem og støtter opp fremfor 

undertrykker eller reduserer denne indre motivasjonen. «Self- Determination Theory is 

specifically framed in terms of social and environmental factors that facilitate versus 

undermine intrinsic motivation» (Deci og Ryan,2002, s.58) I vår undersøkelse er det 

avgjørende å kjenne til hvilke faktorer som kan ha en positiv eller negativ effekt for ansatte og 
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organisasjonen siden vi vil undersøke hvilken betydning tillit fra leder har. Vi har i vår 

intervjuundersøkelse bygget spørsmålene opp rundt de tre grunnleggende psykologiske 

behovene; kompetanse, autonomi og tilhørighet. Tschannen-Moran har også som vi har 

beskrevet fem faktorer hun viser til. Disse fem forskerne mener vi har teori basert på 

forskning som for oss kan belyse vår problemstilling. 

I motsetning til indre motivasjon er det ytre stimuli som driver frem en handling for den som 

er ytre motivert. Motivasjon for å gjennomføre noe ligger utenfor personen selv. Kuvaas har 

denne definisjonen; «atferd hvor drivkraften kommer fra ytre belønninger» (2005, s.33). Det 

er den ytre belønningen som f.eks. lønn, bonus eller ønske om anerkjennelse av andre som er 

drivkraften (Deci og Ryan, 1985, s.35). Det kan være oppgaver som personen føler seg 

presset til å gjøre, mer enn at en vil utføre handlingen av egen vilje. De ytre 

motiveringsfaktorene kan stamme fra ulike typer belønning, straff eller at motiveringen ligger 

i å unngå negative konsekvenser. Ytre motivasjon kan være en faktor som påvirker 

mennesker til å utføre oppgaver tilfredsstillende og med et godt resultat, men både Kuvaas og 

Dysvik (2012) samt Deci og Ryan (1985) viser til forskning som sier oss at det kan ha 

negative effekter både for den enkelte og organisasjoner som helhet. Ytre motiveringsfaktorer 

kan hindre eller redusere den indre motivasjon (Deci og Ryan,2002). 

Bård Kuvaas og Anders Dysvik (2016) belyser et knippe motiverende HR-tiltak med flere 

synergieffekter og noen konkrete forslag er: Å rette seg mot indre motivasjon, 

jobbengasjement og mestringsorientering fremfor ytre motivasjon og prestasjonsorientering. 

Sikre autonomi og psykologisk empowerment og bygge på tillit fremfor kontroll og styring. 

Utvikle og støtte sosiale bytterelasjoner til ledere og organisasjoner fremfor økonomiske 

bytterelasjoner. Utvikle og støtte affektiv og normativ organisasjonsforpliktelse fremfor 

kalkulerende organisasjonsforpliktelse. Gi grunnlag for rettferdige prosedyrer, utfall og ledere 

og bidra til opplevelse av organisatorisk støtte. Tschannen-Moran (2014) vektlegger også 

mange av de samme tiltakene som beskrevet her.  

Gagne og Deci (2005) i Kuvaas og Dysvik (2012) hevder at indre motivasjon som kilde til 

gode prestasjoner er mer effektivt enn ytre motivasjon i jobber hvor kvalitet, læring, 

forståelse, kreativitet og utvikling er viktigere enn kvantitet. Kuvaas og Dysvik (2012) har 

samlet inn en stor mengde data over flere år av ledere og ansatte i norske virksomheter. 

Funnene de viser til er blant annet: Sterke positive sammenhenger mellom indre motivasjon 
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og arbeidsprestasjon. Intensjonen om å slutte i en organisasjon er sterkt relatert til 

indre motivasjon samt at indre motivasjon er signifikant negativt relatert til sykefravær 

og jobbstress. 

2.4 Ledelsesmodeller 

Aas og Paulsen (2017) hevder at fremtidens skole behøver ledere og lærere som verdsetter 

og er i stand til å utøve ledelse som løfter menneskene i organisasjonen. Det er ingen 

motsetning i det å inneha høye ambisjoner for skolen og elevene og samtidig ønske en 

skolekultur der de som er der trives Skrøvset (2017). Det er grunn til å anta at det utøves 

ulike lederstiler blant skoleledere. Vi ønsker å belyse hvilken lederstil rektor utøver for å 

finne ut om den bidrar til tillit og motivasjon. For å undersøke dette har vi sett på tre ulike 

ledelsesmodeller som er Læringssentrert ledelse, transformasjonsledelse og verdsettende 

ledelse. Vi ønsker å se om disse har noe til felles med hva som kjennetegner rektors lederstil. 

2.4.1 Læringsentrert ledelse og transformasjonsledelse 

Læringssentrert ledelse (LL) og transformasjonsledelse (TL) er ledelsesmodeller som har sitt 

opphav fra henholdsvis Hallinger (1990) og Leithwood (1992) (Brandmo og Aas 2017, s 55). 

Historisk sett spores LL tilbake til USA på 1980 tallet og blir karakterisert som skoleledelse 

hvor rektor innehar en styrende og instruerende rolle overfor skolens personale. TL har på lik 

linje som LL sin opprinnelse fra 1980 tallet i USA hvor en rekke skolereformer ble iverksatt 

og som medførte et behov for mer “demokratiske” former for skoleledelse og TL ble 

introdusert i skolesektoren. LL fokuserte på rektor i sentrum for ekspertise og 

gjennomføringskraft og TL på mange måter det motsatte, mer demokratisk og innovativ 

(Brandmo og Aas, 2017, s 55). 

TL modellen forutsetter at rektor må forstå de ansattes behov. Personlige komponenter som 

støtte, intellektuell stimulering og personlige visjoner handler om å påvirke de ansatte 

gjennom å benytte nedenfra-og-opp-strategier og ikke ovenfra-og-ned-strategier (Brandmo og 

Aas, 2017). Li (2013, s.17) hevder at det i transformasjonsledelse legges vekt på indre 

motivasjon og positiv selvutvikling hos enkeltpersonene der en formidler organisasjonens mål 

og visjon. På denne måten får de ansatte en dypere forståelse for sitt bidrag til arbeidet og at 

det er viktig for organisasjonens måloppnåelse og suksess. Li (2013) legger også vekt på at 
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lederen må gi de ansatte utfordrende oppgaver som de opplever meningsfylt og på den 

måten motiverer til innsats for organisasjonen. Det ser ut til at TL bidrar til tilfredsstillelse 

av de grunnleggende psykiske behovene, internalisering og til mer indre motivert atferd.  

LL er blitt karakterisert som det motsatte av demokrati med fokus på å koordinere og 

kontrollere lærernes undervisning. Til tross for de mange ulikhetene mellom disse to 

modellene har de flere likheter, som for eksempel fokus på mål og visjonsarbeid, bruk av 

belønninger og utvikling av de ansatte, samt stimulere til samarbeid og et positivt 

læringsmiljø. Kommunikasjonsformen til LL preges av å kommunisere mål, ha høye 

forventninger, jobbe med personalets engasjement og motivasjon samt overvåke elevenes 

fremgang. Ledere som utøver LL bruker gjerne mange strategier i sin kommunikasjon som 

for eksempel det å komme med forslag til hvordan ting kan gjøres i form av å dele egne 

erfaringer, gi tilbakemeldinger på undervisning og modellering av undervisning. Samt ha en 

åpenhet og spørrende tilnærming rundt flere mulige løsninger. Kommunikasjonsformen 

preges samtidig av en positiv holdning og autentisk interesse om å bidra til lærernes 

profesjonelle utvikling (Brandmo og Aas, 2017). Kommunikasjonsformen til TL preges av å 

felles utvikle mål og modellering av ønsket atferd, samt individuell støtte og bidra til 

intellektuell stimulering. Ledere som utøver TL gjenkjennes på at de stoler på 

profesjonsfelleskapet og kollektivet. 

2.4.2 Verdsettende ledelse 

Verdsettende ledelse er nært beslektet med det Brunstad (2009) kaller klokt lederskap 

(Skrøvset, 2017, s. 99). Det er lederskap som handler mer om å gjøre de rette tingene fremfor 

å gjøre tingene rett som vil si å følge regler og prosedyrer. Dette krever at lederen i tillegg til 

erfaring og kunnskap har en varhet og respekt for det konkrete og unike i hver situasjon. 

Skrøvset (2017) hevder at en grunnleggende forutsetning for å få til verdsettende ledelse er at 

leder og medarbeidere vil hverandre vel og handler om å finne ut hva som er bra i en situasjon 

og bygge videre på det. Dette krever utvikling av kompetanse omkring to perspektiver: Det 

vitenskapelige som handler om fakta og det kunstneriske som inkluderer følelser og 

kreativitet. I den kunstneriske delen inngår innsikten i begrepene arbeidsglede, motivasjon og 

emosjonell energi. Det som kjennetegner kommunikasjonsformen til verdsettende ledelse er 

større vekt på kommunikasjonen i møte med de ansatte. Hensikten er å fremme emosjonell 
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arbeidsglede hos arbeidstakerne som igjen har gjenspeilet seg i gode resultater 

for virksomheten (Skrøvset, 2017). 

Skaalvik og Skaalvik (2015,2011) sier at motivasjon er nødvendig for å igangsette en aktivitet 

og holde denne ved like (Skrøvset, 2017). Og at motivasjon består både av kognisjoner, 

emosjoner og atferd. Ser vi på det i forhold til utøvelse av ledelse av lærere vil kognisjoner 

handle om hva lærerne tenker om situasjonen, hvilke forventninger og mål de har. Emosjoner 

påvirker motivasjonen fordi det handler om interesse, glede, engasjement og stolthet over 

arbeidet, eller angst for å mislykkes. Adferden gjenspeiles i innsatsen, utholdenhet, 

konsentrasjonen og oppmerksomheten rundt arbeidet Skaalvik og Skaalvik (2015,2011) er 

spesielt opptatt av emosjoner og hevder at ledere som ikke anerkjenner emosjonenes 

betydning vil risikere å miste verdifull styringskraft. Å håndtere lærernes emosjoner er en 

sentral og viktig del av lederjobben og et argument for å drive verdsettende ledelse (Skrøvset, 

2017). 
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3 Metode 

Dalland (2012) definerer metode slik: «En metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse 

problemer og komme frem til ny kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette 

formålet, hører med i arsenalet av metoder» (s. 196). Metoden er redskapet vi bruker når vi 

ønsker å undersøke noe, metoden hjelper oss å samle inn den informasjonen vi behøver til 

undersøkelsen. Vi skiller mellom kvalitativ og kvantitativ metode. Vi har utelukket 

kvantitativ metode da denne metoden i stor grad benyttes til innsamling av målbare enheter 

som ofte benevnes som «harde» data. Forskere som benytter denne metoden har som oftest til 

hensikt å analysere store tallmaterialer, litt karikert benevnes de ofte som «tellere» 

(Dalland,2012). Vår forskning er basert på allerede eksisterende praksis og ses derfor på som 

et vitenskapelig arbeid som utføres innenfor et konstruktivistisk paradigme (Postholm,2010, s. 

23). De ulike paradigmene har betydning for hvilken forskningsmetode forskeren velger å 

benytte. Innenfor det konstruktivistiske paradigmet betraktes mennesket som aktivt handlende 

og ansvarlig. Konstruktivistisk tradisjon ses på som en brobygger mellom mennesket og den 

verden vedkommende befinner seg i. 

3.1 Forskningsdesign 

Vi har valgt å benytte oss av kvalitativ metode, mer presist et halvstrukturert kvalitativt 

intervju. Kvalitativ metode har sin forankring i humanvitenskapen som hjelper oss til å forstå 

mens naturvitenskapen bidrar til å forklare (Dalland,2012, s.56). Kvalitativ forskning 

representerer et ståsted som innebærer at kunnskap og forståelse blir skapt i en sosial 

interaksjon. Vi har derfor valgt intervju med fenomenologisk tilnærming. En slik tilnærming 

har til hensikt å finne den sentrale underliggende meningen eller essensen i en opplevd 

erfaring hos intervjupersonene (Postholm,2010, s. 78). Vi er interessert i å finne ut hvordan 

intervjupersonene opplever sin skolehverdag knyttet opp mot forskningsspørsmålene våre. 

Kvalitativt intervju som metode er en metode som gir oss data i form av mening og 

opplevelse, det lar seg ikke tallfeste eller måle. 

Bakgrunnen for valget av intervju som metode er dens åpenhet og at vi ønsket en direkte 

kontakt og dialog med intervjupersonene. I et halvstrukturert kvalitativt intervju er det 

forskeren som bestemmer hvilke temaer som bringes på banen, samtidig som han følger opp 
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temaer som intervjupersonene bringer inn i samtalen (Postholm 2010, s. 146). Vi var flere 

tilstede under intervjuene og hadde derfor god oversikt og kunne følge opp med utdypende 

spørsmål. Intervjupersonene fikk i forkant informasjon om at intervjuet kunne dreie i en 

annen retning enn det som på forhånd var tenkt. Vi visste ikke hvilke svar vi ville få og hadde 

derfor i tillegg til intervjuguiden også laget utdypningsspørsmål, oppfølgingsspørsmål og 

oppklaringsspørsmål slik Postholm (2010) beskriver På denne måten kunne intervjupersonene 

reflektere og eksemplifisere sine utsagn. Dalland (2012) hevder at skal beskrivelsene bli 

dekkende er det ofte nødvendig å stille utfyllende spørsmål. Intervjuet har som hensikt å gi 

mest mulige presise beskrivelser. Beskrivelsene av intervjupersonenes egne fortolkninger kan 

være et viktig grunnlag i fortolkningen av intervjuet i etterkant. Derfor spurte vi under 

intervjuet hva som var grunnlaget for de ulike tolkningene. Det kan hende at intervjupersonen 

motsier seg selv eller endrer sin beskrivelse i løpet av intervjuet (Postholm, 2010). Det er 

derfor viktig å fange opp dette som en positiv mulighet for ny innsikt, og ikke konfrontere den 

som blir intervjuet med at vedkommende har motsagt seg selv. Vi opplevde ikke noen 

motsigelser eller usikkerhet hos noen av intervjupersonene. 

Formålet er som nevnt å få tak i intervjupersonens egen beskrivelse, og det er viktig å være 

klar over at intervjupersoner kan være svært forskjellige i måten de besvarer spørsmål på. 

Noen har et svært rikt og nyansert språk og andre mer innesluttet. Intervjueren må ikke bare 

tolke det som sies og måten det sies på, men også registrere stemmebruk, mimikk og andre 

kroppslige uttrykk (Dalland, 2012). Vi opplevde at intervjupersonene ordla seg ulikt, en var 

svært direkte, åpen og engasjert. En annen veide sine ord og var ikke like følelsesmessig 

engasjert. Gjennomføringen av intervjuene beskrives nærmere i kapittelet gjennomføring.  

3.2 Forskerens rolle 

Hvordan vi forstår verden er påvirket av våre tidligere erfaringer, opplevelser og kunnskap. I 

forskning er det viktig å være klar over sin egen forforståelse. En kvalitativ forsker har som 

mål å forstå feltet som studeres og må derfor ha kunnskap omkring temaet det forskes på og 

evnen til å sette seg inn i intervjupersonens situasjon (Postholm,2010, s. 84). Forskeren 

forsøker å utforske et spesielt fenomen på en åpen og naiv måte gjennom intervjuer 

(Postholm, 2010, s. 41).  Vi kjenner godt til temaet vi forsker på fra vår mangeårige praksis 

innenfor undervisningssektoren. Vi har begge jobbet som lærere i 15-20 år. Den ene jobber 
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som lærer på barne- og ungdomsskole, samt hatt roller som inspektør, tillitsvalgt og 

verneombud. Den andre har undervist i videregående skole og har de seneste årene jobbet 

som avdelingsleder og rådgiver. Denne erfaringsbakgrunnen opplevde vi som en styrke 

og trygghet under hele forskningsprosessen.  

Vi opplevde at vår kunnskap om forskningsfeltet gjorde at vi kunne bruke vår forforståelse 

under intervjuene. Det gjorde at vi bedre kunne forstå hva som var sentralt i samtalen og vi 

kunne følge opp uttalelser underveis med oppfølgingsspørsmål. Kunnskapen vår om temaet 

ga oss muligheten til å fange opp underliggende meninger og nyanser som kunne drøftes i 

etterkant av analysearbeidet. Med bakgrunn i våre ulike erfaringer på feltet kunne vi drøfte 

funnene med ulike tolkningsbriller noe som kan styrke validiteten i studien vår.  

Den ene av oss er godt kjent med intervjusituasjoner da det inngår i det daglige arbeidet. Vi 

valgte derfor å la den ha intervjurollen. I denne sammenheng var intervjuer oppmerksom på at 

intervjusituasjonen er asymmetrisk. Det vil si at det er en ubalanse i kommunikasjonen basert 

på at de ikke er likeverdige deltakere ettersom det er intervjuer som definerer og kontrollerer 

samtalen (Kvale og Brinkmann, 2015). 

3.3 Forberedelser 

Som nevnt er vi opptatt av hvordan ledere kan motivere sine ansatte gjennom å vise tillit og 

ønsket derfor å undersøke temaet grundigere ved å gjennomføre en casestudie. Vi ønsket å 

intervjue en rektor og noen lærer på samme skole. Vi ønsket ikke å foreta studien på egen 

arbeidsplass og ble av veileder opplyst om at det var en utfordring å få tak i informanter. Slik 

at vi valgte å ta kontakt med en grunnskole i Oslo-området som en av oss hadde litt kjennskap 

til. Vi tok kontakt med rektor på denne skolen og presenterte problemstillingen til vår 

masteroppgave. Rektor opplevde problemstillingen som interessant og stilte seg positiv til å 

bli intervjuet. Vi fikk gode utdypende og reflekterte svar på intervjuet vi gjennomførte av 

rektor. Det ga oss mange verdifulle data som vi ønsket å undersøke nærmere gjennom å 

intervjue noen av de ansatte ved skolen. Rektor var velvillig og positiv til det og hjalp oss i 

prosessen med å finne aktuelle intervjupersoner ved å informere lærerne i fellestiden når alle 

var samlet. Fem lærere tok kontakt med rektor og meldte sin interesse. Vi fikk 

kontaktopplysninger på disse fra rektor og tok direkte kontakt med dem. Den ene læreren 
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hadde ikke anledning til å delta på intervju de aktuelle tidspunktene, slik at vi stod igjen med 

fire stykker som vi intervjuet. Vi har ingen relasjon til intervjupersonene som kunne påvirke 

intervjusituasjonen og arbeidet med datamaterialet. Gjennomførelsen av intervjuene er i eget 

kapittel nedenfor. 

Videre sendte vi en søknad til NSD vedrørende gjennomføringen av studien vår. Da søknaden 

var godkjent startet vi gjennomføringen av intervjuene. Vi forholdt oss til retningslinjene fra 

NSD vedrørende bruk av blant annet lydopptak, lagring og sletting av data. Alle 

personopplysninger og navn på skolen er anonymisert, presentasjon av utvalget vises i figur 5. 

Intervjupersoner Utdannelse Ansiennitet ved skolen Kjønn Alder 

Rektor Lektor 4 år, fra oppstart av skolen Dame 42 

Lærer 1 Adjunkt 4 år, fra oppstart av skolen Dame 32 

Lærer 2 Adjunkt 4 år, fra oppstart av skolen Mann 38 

Lærer 3 Adjunkt 4 år, fra oppstart av skolen Dame 26 

Lærer 4 Adjunkt 4 år, fra oppstart av skolen Dame 25 

Figur 5: Oversikt over intervjupersonene. 

Vi laget en intervjuguide basert på Deci og Ryans (1985) tre psykologiske grunnbehov som 

er tilhørighet, autonomi og kompetanse. Vi benyttet en intervjuguide med åpne spørsmål samt 

utdypningsspørsmål, oppfølgingsspørsmål og oppklaringsspørsmål (vedlegg 2 og 3). En 

intervjuguide er et manuskript for å oppnå god struktur i samtalen. Selv om nærhet er viktig 

må vi samtidig ha en distanse for å kunne vurdere intervjupersonenes opplysninger utenfra 

(Postholm,2010, s. 61). Vi tok derfor lydopptak av intervjupersonene slik at vi kunne få 

ønsket nærhet i samtalen og transkriberte intervjuene i etterkant.  

Vi brukte mye tid på å formulere spørsmål som kunne gi oss relevante data. Foruten 

formuleringen og valg av tema, tenkte vi nøye gjennom antall spørsmål og rekkefølgen. Vi 
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prøvde ut spørsmålene på oss selv, og opplevde flere ganger at vi måtte gjøre om på dem, da 

de ikke var presise nok. Det var viktig å få spørsmål vi mente kunne belyse problemstillingen 

og gi oss nok data. I utarbeidelsen av spørsmålene tok vi utgangspunkt i 

forskningsspørsmålene våre. Disse hadde vi også jobbet mye med og forandret ordlyden på 

flere ganger. Vi hadde satt oss inn i Deci & Ryan (1985) med Selvbestemmelsesteorien og 

Tschannen-Moran (2014) med «Trust teorien» på forhånd og brukte dem som et hjelpemiddel 

for å få presise forskningsspørsmål og som ville være treffsikre for å få data som kunne hjelpe 

oss med å besvare forskningsspørsmålene. I arbeidsprosessen fulgte vi råd som Johannessen, 

Kristoffersen og Tufte (2004, s.147) viser til med; forberedelser, oppmuntre til refleksjon, 

detaljerte svar, ha oppfølgingsspørsmål klare, lytte og gi respons uten å avbryte flyten i 

intervjuet samt sørge for at informanten får tid og ro til å svare. Dette var konkrete råd som vi 

hadde god nytte av. Vi fortalte intervjupersonene om oppgavens hensikt, mål og metode, og 

hvorfor vi ønsket å intervjue dem. Videre informerte vi om etiske retningslinjer og deres rett 

til anonymitet, hva slags type spørsmål vi ville stille, hvor mange og omfanget av intervjuet.  

3.4 Gjennomføring 

Alle intervjuene foregikk på intervjupersonenes arbeidsplass. Vi ønsket at de skulle føle seg 

trygge i situasjonen og frie til å snakke, noe vi også opplevde at de gjorde, kanskje fordi de 

var i trygge omgivelser? Vi benyttet et grupperom skjermet fra andre ansatte og 

forstyrrelser. Hvert intervju hadde en varighet på ca. 40 minutter og i forkant hadde vi 

informert intervjupersonene om en tidsramme på 45 minutter. Vi informerte 

intervjupersonen på forhånd om at de til enhver tid kunne avbryte intervjuet uten å måtte 

forklare hvorfor.  

Vårt første intervju var med rektor og intervjuet foregikk på hennes arbeidsplass. I forkant 

informerte vi om: rammene, formålet med intervjuet, hvilket tema vi ønsket å undersøke, 

varigheten av intervjuet, at vi var to stykker, ønsket å ta lydopptak av intervjuet og retten til å 

være anonym. Vi tilbød også å sende spørsmålene i forkant, noe som hun mente ikke var 

nødvendig. På forhånd hadde vi avtalt i gruppen at en skulle observere, notere og passe på 

tiden. Den andre hadde ansvar for å stille spørsmålene og sørge for å komme igjennom alle 

hovedspørsmålene, samt tilleggsspørsmålene ved behov. Vi hadde to sett opptaksutstyr under 

intervjuet. Som nevnt tidligere valgte vi fenomenologisk tilnærming (Postholm 2010, s 78) for 

å forsøke å finne sentrale underliggende meninger i opplevd erfaring hos rektoren. Vi hadde 
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laget tilleggsspørsmål til de ulike temaene i intervjuguiden slik at hun kunne reflektere og 

eksemplifisere sine utsagn. Det er vi som intervjuere som bestemmer hvilke temaer som 

bringes på banen, samtidig som vi følger opp temaer intervjupersonene bringer inn i samtalen 

(Postholm 2010, s 146). Rektor hadde tilleggsopplysninger som det passet naturlig å utdype 

nærmere i samtalen. Vi erfarte under intervjuet at spørsmålene fungerte godt og rektor var 

veldig konkret og detaljert i svarene sine. Ved bruk av lydopptak fikk vi anledning til å være 

aktive lyttere samt at vi var to til å lytte og observere. Vi valgte på forhånd å ikke konsentrere 

oss om kroppsspråket. Hadde kroppsspråket vært påfallende i løpet av intervjuet ville vi 

kommentert det i analysen. 

De påfølgende fire intervjuene med lærerne ble gjennomført på samme måte. 

Intervjupersonene var velvillige og positive til å delta og syntes temaet var interessant og 

spennende. Felles for alle var at de hadde jobbet på skolen siden oppstarten og trivdes godt. 

Vi opplevde at alle var engasjert og villige til å svare på alle spørsmålene våre. Vi fikk fram 

meningsforskjeller hos intervjupersonene. Den ene hadde mange synspunkter og ga klart 

uttrykk for hva den var enig i og hva som kunne gjøres annerledes fra ledelsens side. En 

annen var stort sett bare positivt innstilt til ledelsen. De to resterende ga også uttrykk for hva 

de var enig og uenig i, men ikke på samme tydelige og konkrete måte som de to andre. Dette 

viser vi til i analysen og senere i drøftingen. 

Vi tok lydopptak av alle intervjuene via mobiltelefon, og transkriberte umiddelbart etterpå. 

Intervjuene var da så ferske at vi kunne koble på kroppsspråket de hadde utvist, som igjen 

gjorde funnene våre mer interessante og troverdige. Vi gjorde også notater under intervjuene 

slik at vi hadde både lydopptak av intervjuene, egne notater og deres kroppsspråk friskt i 

minne når vi jobbet med transkriberingen og senere analysearbeidet. 

3.5 Transkribering 

Vi har transkribert intervjuene på bakgrunn av lydopptakene. Med bakgrunn i intervjuguiden 

har vi foretatt en oppdeling av svarene etter forskningsspørsmålene. Det er som Johannessen 

et al (2004, s.184) påpeker viktig å organisere og dele inn kvalitative data. Vi valgte som 

første del av transkriberingen å lytte og notere ned alt som ble sagt ordrett i et skjema 

(vedlegg). Utvelgelse av datamateriale måtte vi overveie, Johannessen et al (2014, s.185) 
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nevner tre måter å lese dataene på; bokstavelig, fortolkende eller refleksivt? I vår første 

transkribering hadde vi en bokstavelig tilnærming til dataene hvor vi forsøkte å holde oss nært 

opptil ordbruken fra intervjupersonene, i tillegg har vi med direkte sitater. Figur 6 og 7 viser 

eksempler fra transkriberingen. 

Utsnitt fra første transkribering 

Spørsmål Svar 

1. Tilhørighet og fellesskap.

Utviklingsarbeid, blir dere

involvert i planleggings-

arbeidet?

0 - 3.50 

Vi som kollegium er med på mange forskjellige jobber. Det er ikke 

nødvendigvis slik at alt bli tatt opp i plenum. Det er mange som er med i 

forskjellige ressursgrupper og fagområder.  
(Det første 1 1/2 året var lærerne med i et satsingsområde som var bestemt 

på forhånd av rektor.) 
Satsingsområdet nå, med programmering, er det en gruppe med kolleger 

som er med i. Det er en IKT-gruppe (og andre faggrupper på andre 

områder) som er med i planleggingen før det tas opp i plenum. Da er vi 

ganske tett på i utviklingsarbeidet. Da er det noen som sitter tettere på. Det 

er ikke alle utviklingsprosessene som jeg er like godt med i, men regner 

med at det er andre kolleger som har vært med i dem. At det er delegert litt 

rundt. Det er muligheter for å komme med forslag og ideer. 

Figur 6: Første transkribering. 

På bakgrunn av erfaringen fra den første transkriberingen utarbeidet vi tre tilleggsrubrikker i 

skjemaet og foretok en ytterligere vurdering av hvilket innhold vi skulle ta med. I skjemaet 

er svarene sortert etter forskningsspørsmålene. Vi så etter meningsbærende begreper basert 

på de psykologiske grunnbehovene fra Deci og Ryan (1985) og de fem aspektene hos 

Tschannen-Moran (2014). Disse begrepene og aspektene benyttet vi for å få en oversikt over 

hva som var mest relevant i datamaterialet. 
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Utsnitt fra andre transkribering 

Spørsmål Transkribering Utdrag, bearbeidet 

transkribering 
Menings-

bærende 

begreper 

Teoretiske 

begreper 

1. Tilhørighet og

fellesskap.

Utviklings-

arbeid, blir

dere involvert i

planleggings-

arbeidet?

0 - 3.50 

Vi som kollegium er med på 

mange forskjellige jobber. Det 

er ikke nødvendigvis slik at alt 

bli tatt opp i plenum. Det er 

mange som er med i 

forskjellige ressursgrupper og 

fagområder.  
(Det første 1 1/2 året var 

lærerne med i et 

satsingsområde som var 

bestemt på forhånd av rektor.) 
Satsingsområdet nå, med 

programmering, er det en 

gruppe med kolleger som er 

med i. Det er en IKT-gruppe 

(og andre faggrupper på andre 

områder) som er med i 

planleggingen før det tas opp i 

plenum. Da er vi ganske tett 

på i utviklingsarbeidet. Da er 

det noen som sitter tettere på. 

Det er ikke alle 

utviklingsprosessene som jeg 

er like godt med i, men regner 

med at det er andre kolleger 

som har vært med i dem. At 

det er delegert litt rundt. Det 

er muligheter for å komme 

med forslag og ideer. 

Blir tatt med i 

planleggings-arbeidet 

nå. Tidligere var det 

bestemt av 

ledergruppa. De 

ansatte er med i ulike 

ressursgrupper som er 

delt inn i fagområder. 

Det er muligheter for 

å komme med forslag 

og ideer. Rektor har 

delegert/ gitt 

muligheten for ansatte 

å være med i ulike 

grupper. 

Tett på i 

utviklings-

arbeidet 

delegere 

muligheter 

for forslag 

Åpenhet: 

Åpen 

kommunikasjon 

dele viktig 

informasjon 

delegere 

dele 

beslutnings-

taking 

ansvarsdeling 

Figur 7: Andre transkribering. 

3.6 Hermeneutikk og fenomenologi 

Som nevnt inntok vi en fenomenologisk tilnærming under intervjuene og har valgt å analysere 

dataene ut i fra empirisk fenomenologi og innholdsanalyse. Samtidig har vi benyttet oss av 

hermeneutikkens teorier da vi analyserte dataene fra intervjuene slik at analysen kan sies å 

være eklektisk der målet er å belyse materialet fra så mange perspektiver som mulig 

(Postholm, 2010, s. 44). Dette er betegnelser som brukes hver for seg, men også sammen slik 

vi har valgt å gjøre det i analysen av 

intervjuene. 
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Hermeneutikk betyr fortolkningslære, som er å forsøke å finne frem til meningen i noe, eller 

forklare noe som er uklart. Hermeneutikken handler om å fortolke meningsfulle fenomener og 

å beskrive vilkårene slik at forståelse og mening skal være mulig (Dalland, 2012, s. 57). 

Meningen med et hermeneutisk forskningsperspektiv vil være å fange opplevelser, forstå og 

fortolke sammenhenger og muligheter til å forklare. Det er ikke andres tanker vi setter oss inn 

i, men hva disse tankene handler om (Dalland, 2012). I analysen foretok vi et utvalg fra 

datamaterialet som vi anså som vesentlig og viktig for å videre kunne drøfte og belyse 

problemstillingen vår. Vi brukte vår kunnskap om temaet og forforståelse for å få tak i 

meningen fra intervjupersonene. For å hjelpe oss til å forstå hva som kunne være viktig brukte 

vi vårt teoretiske rammeverk med aspektene fra Tschannen-Moran (2014) og de tre 

psykologiske grunnbehovene fra selvbestemmelsesteorien til Deci og Ryan (1985).  

Fenomenologien har sine røtter i filosofiske perspektiver som gikk ut på at forskeren skulle 

forsøke å oppnå vitenskapelig kunnskap gjennom konsentrerte studier av erfaringer ved hjelp 

av et reflekterende selv (Postholm,2010, s. 41). Hensikten med denne tilnærmingen er at 

forskningen som fokuserer på individet tar fatt i enkeltmenneskets opplevelse, samtidig som 

forskeren forsøker å finne ut hvordan erfaringen av det samme fenomenet oppleves av flere 

enkeltindivider. Gjennom å intervjue flere lærer fikk vi deres ulike opplevelser og meninger 

om fenomenet tillit og motivasjon. Gjennom intervjuspørsmålene opplevde vi at lærerne 

reflekterte og ga oss verdifulle data som vi kunne bruke videre i drøftingen vår. 

3.7 Dataanalyse 

Når vi skal analysere svarene fra intervjuene er det viktig at ikke vårt personlige syn er 

fremtredende i behandlingen av dataene. Vi må behandle datamaterialet med åpent sinn og 

gjengi det informantene har fortalt på en korrekt måte. Som nevnt ovenfor valgte vi å 

analysere datamaterialet innenfor retningen empirisk fenomenologi. Vi ga intervjupersonene 

gjennom åpne spørsmål muligheten til å fortelle om sine erfaringer og opplevelser om 

fenomenet tillit og motivasjon. Denne fremstillingen representerer informantenes opplevelse 

av erfaringen og dermed selve fenomenet. Vårt tolkningsarbeid etter transkriberingsprosessen 

munner ut i en tekst hvor vi beskriver strukturen på det aktuelle fenomenet (Postholm, 2010, 

s. 44). Videre har vi foretatt en utvelgelse og da er vi over i det hermeneutiske

forskningsperspektivet, der meningen er å fange opplevelser, forstå og fortolke 
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sammenhenger og muligheter til å forklare. Vi har foretatt en horisontalisering, som 

innebærer at vi behandler alle utsagn som likeverdige, for så å ta steget til å utelate uttalelser 

som er irrelevante i forhold til emne og problemstilling. Så samlet vi de forskjellige 

uttalelsene under de ulike forskningsspørsmålene og organiserte det til en sammenhengende 

tekst i analysen. Denne teksten kalles en strukturell beskrivelse. Disse to tekstene, den 

tekstuelle som er opplevelsen av erfaringen, og den strukturelle, som er den vi har bearbeidet 

og tatt bort forhold som ikke har betydning for problemstillingen forenes i en helhetlig 

redegjørelse av det opplevde fenomenet (Postholm, 2010, s. 45). Vi hadde tilsammen tre 

tekster; grov-transkribering med alle uttalelsene, bearbeidet transkribering og til sist resultatet 

av arbeidet, disse to tekstene er samlet i analysedelen. Denne analysen er vårt grunnlag for 

drøftingen. 

3.8  Etikk og forskningsetiske retningslinjer 

Kvale (2015) hevder at forskerens integritet er avgjørende for både kvaliteten på den 

vitenskapelige kunnskap og de etiske avgjørelser som treffes i kvalitativ forskning. Han ser på 

moralsk ansvarlig forskningsatferd forbundet med forskerens moralske integritet, sensitivitet, 

empati og engasjement i moralske spørsmål og moralske handlinger. Vi har forholdt oss til 

dette gjennom hele prosessen i arbeidet med denne oppgaven og bestrebet oss på å være så 

nøyaktige og presise som mulig i presentasjonen av funnene våre. Vi har ikke opplevd noen 

moralske eller etiske utfordringer i gjennomførelsen av intervjuene eller i etterkant. 

Vi har forholdt oss til Kvales (1997, s. 67) etiske sider ved de syv forskningsstadiene.  

Ved å sette fokus på tillit mener vi at vi får sett på en viktig del av arbeidet som rektor gjør i 

forhold til lærernes velvære, prestasjoner og utvikling. I planleggingen av studien og 

gjennomføringen har vi hatt fokus på det etiske perspektivet som omhandler hensynet til 

intervjupersonenes integritet og konfidensialitet. Da alle intervjupersonene er anonymisert 

skulle det ikke være noen negative konsekvenser ved å delta i studien. Det var heller ingen 

forhold i intervjusituasjonen som skulle tilsi noen form for ubehageligheter i etterkant eller gi 

negative opplevelser for intervjupersonene. I transkriberingen har vi tatt hensyn til hvordan 

intervjupersonene har ordlagt seg og ikke tillagt dem noen meninger de ikke kan stå inne for.  
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I analysen har vi forholdt oss til hva intervjupersonene har sagt og ikke tilegnet dem våre egne 

synspunkter og tolkninger. Vi har foretatt en utvelgelse av det som vi opplever som relevant 

for problemstillingen og bruker direkte sitater for å underbygge det. Vi ønsket at prosessen 

skulle være så transparent som mulig og har derfor forsøkt å vise hvordan arbeidet er 

gjennomført. 

Vi mente at det ikke var noen grunn til at skolen skulle kunne identifiseres, så vi har valgt å 

anonymisere alle intervjupersonene og hvilken skole vi har vært på. Vi er bevisst på at som 

forskere vil vi alltid møte etiske problemstillinger på en eller annen måte. Dette forberedte vi 

oss på, så godt det lot seg gjøre på forhånd. Og gikk mange ganger gjennom ulike etiske 

problemstillinger og scenarioer som kunne oppstå. 

3.9 Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet og validitet dreier seg om undersøkelsens troverdighet, om vi kan ha tillit til 

resultatene av en undersøkelse. (Postholm,2010, s. 169). Reliabilitet refererer vanligvis til 

resultatenes pålitelighet og normale kriterier for dette er at resultatene kan reproduseres og 

gjentas, oftest brukt i kvantitativ forskning og står ikke i samsvar med kvalitativ intervjuing. I 

kvalitativ forskning er det underliggende spørsmålet hvorvidt undersøkelsen er konsekvent 

gjennomført og relativt stabil. Så spørsmålet om reliabilitet må ses i sammenheng med de 

fortolkninger som blir gjort i analysen For å kunne godtgjøre at resultatene er til å stole på 

viser vi at undersøkelsen er gjennomført på en gjennomtenkt og systematisk måte. Vi har gitt 

en åpen og detaljert beskrivelse av vårt undersøkelsesopplegg som forklart i metodedelen og 

legger ved intervjuguide og transkribering som vedlegg.  

Postholm (2010, s. 170) hevder at validitet handler om metoden undersøker de intensjonene 

som skal undersøkes. Og hvor godt vi måler det som blir undersøkt for å oppnå meningsfulle 

resultater. Valg av analyseenhet er derfor av stor betydning for validiteten. En høy validitet 

eller troverdighet avhenger av at leseren kan følge med gjennom hele forskningsprosessen. Vi 

har bestrebet oss på å være transparente gjennom hele prosessen. Ved at vi var tre stykker 

som gjennomførte intervjuene er det med på å styrke validiteten. Vi har drøftet spørsmålene 

og hatt ulike innspill som har forbedret spørsmålene og analysearbeidet. Vi har deltatt på 

intervjuene sammen noe som har gjort det lettere å holde fokus for intervjuer som har kunnet 
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konsentrert seg om selve intervjuet. De andre to har passet tiden, fulgt med på at vi fikk svar 

på spørsmålene og eventuelle oppfølgingsspørsmål. De kunne også prøve å fange opp nyanser 

i svarene og eventuelt kroppsspråk. I analysearbeidet og drøftingen har det vært en styrke at vi 

var flere til å diskutere funnene. Vi kunne se på datamaterialet fra ulike ståsted siden vi har 

ulike erfaringer. Disse diskusjonene har vært nyttige gjennom hele studien og styrker 

validiteten.  

Kvale og Brinkmann (2015, s. 278) beskriver et validitetsaspekt gjennom hele 

intervjuundersøkelsen som vi har forholdt oss til. De syv stadiene er de samme som Kvale 

beskriver når det gjelder etikk. Vi har benyttes oss av anerkjente forskere som har utviklet 

teorier og vi mener vi fikk knyttet teoriene godt til forskningsspørsmålene. 
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4 Data og Analyse 

4.1 Analyse av det empiriske materialet 

I dette kapittelet redegjør vi for våre funn ut fra intervjuene med rektor og lærere ved skolen. 

Vi underbygger funnene med sitater fra intervjupersonene. Vi strukturer kapittelet etter de tre 

forskningsspørsmålene som handler om; tilhørighet, autonomi og kompetanse. Her vektlegger 

vi de funnene som vi mener er relevante for å kunne drøfte og forhåpentligvis besvare vår 

problemstilling. Hvordan kan rektor gjennom å vise tillit bidra til indre motivasjon hos 

lærerne? 

4.2 Analyse av intervju med rektor 

4.2.1 Forskningsspørsmål 1 

Hva kjennetegner lederens kommunikasjon for at den ansatte opplever tilhørighet og 

felleskap? 

Her ser vi på hvordan rektor gjennom praktisk arbeid og kommunikasjon kan bidra til økt 

tilhørighet blant ansatte. Tilhørigheten kan påvirkes av om en opplever tillit til leder og 

kolleger. De fem aspektene som Tschannen-Moran (2014) mener er viktig for å bygge tillit 

påvirker tilhørigheten og disse vil vi se etter i analysen av intervjuet med rektor (velvilje, 

ærlighet, åpenhet, pålitelighet og kompetanse). 

Rektor forteller at det var hun og ledergruppen som måtte sette en retning i oppstarten av 

skolen, siden den var helt ny, med visjon og verdier som de besluttet. Rektor sier at hun var 

veldig opptatt av å involvere de ansatte. Det var viktig for henne at de ansatte var med og 

utviklet skolens verdier og visjon fra oppstarten og hun valgte derfor å la de ansatte jobbe 

med dette før skolestart; «Når vi startet opp brukte vi en del tid på å snakke om verdiene. Hva 

ønsker vi å legge i de verdiene?» Hun er opptatt av det skal bli lærernes sitt; at de skal ha 

eierskap til verdiene og visjonen. Rektor ønsker åpenhet og ærlighet rundt de prosessene som 

er på skolen og de rammene som de ansatte må forholde seg til i hverdagen. Hun sier videre 
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at; «Rammene ligger der som en føring fra ledergruppa og meg som rektor, men innholdet er 

det lærerne som må eie. Jeg må ha stor tillit til at de ledes av de verdiene.» 

Rektor forteller at de har faste møtetider hvor det er samtaler mellom ansatte og ledelse, der 

hensikten er å utvikle en felles forståelse og at det er fokus på læring for begge parter. De har 

faggrupper for felles bearbeiding av fagstoff og metodedeling. Hun sier at skolen har en 

strategisk plan for utvikling innenfor fire hovedområder som ledelsen har bestemt i fellesskap 

med de ansatte. Skolen har fast kjernetid, noe som rektor sier er en forutsetning for at de skal 

få til arbeidet slik hun ønsker; «Det er mellom mennesker ny kunnskap oppstår. At lærere og 

ledere har møteflater utenfor undervisning er viktig for oss, derfor har vi kjernetid».  

Faste tidspunkt for møter og en organisering som inviterer til mye samarbeid kan være med 

på å øke opplevelsen av tilhørighet. Rektor vil kunne ha en mulighet til å være tydelig og vise 

hvordan hun vil ha det i denne fellestiden. Påvirkning av skolekulturen er en viktig jobb for 

rektor. Rektor sier at hun prøver å være flink til å fortelle og vise ansatte at de er 

betydningsfulle; «... ikke at jeg tar beslutningen, men spørre dem; hva tenker du? Du besitter 

jo fagkunnskapen.» Hun ønsker og å vise at de utvikler seg sammen, derfor møtes de ukentlig 

for å diskutere læring; «... lærernes og ledelsens læring, bruker de ordene med vilje. Det er 

også min læring. Prøver å likestille det, vi skal utvikle oss sammen.» 

Ved å være tydelig på forventningene til ansatte og få dem til å føle stolthet for arbeidet sitt 

ønsker hun å bygge en tydelig skolekultur; «… og det er sånn en bygger klasseledelse og det 

er sånn en bygger en ny skolekultur på skolen, det der å få alle til å føle stolthet over eget 

arbeid og egen skole.» Forventningene kommer tydelig fram ved ansettelsen og i skriftlige 

dokumenter. I medarbeidersamtalen blir dette også tatt opp. Ved delegering av 

arbeidsoppgaver viser hun også at hun har tillit til dem. Hun sier også at det er viktig med 

relasjonskompetanse, noe hun bruker hver dag i arbeidet. Hun oppmuntrer ansatte til å 

komme med, og ta opp utfordringer, enten med henne eller nærmeste leder.  

4.2.2 Oppsummering 

Rektor ønsker ved å involvere de ansatte å skape tilhørighet og vise at hun har tillit til dem. 

Rektor ønsker også å skape tilhørighet ved å gi de ansatte tid og møteplasser slik at det gir 

muligheter for å snakke sammen og bygge relasjoner. Ved å vise ved egen atferd ønsker også 
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rektor å tydeliggjøre at hun har kompetanse og er pålitelig. Hun ønsker å vise at hun gjør det 

hun har sagt hun skal gjøre og det som hun forventer av de ansatte også. 

4.2.3 Forskningsspørsmål 2 

I hvilken grad viser leder tillit til de ansatte, slik at deres autonomi blir ivaretatt? 

Her ser vi på hvordan rektor gjennom praktisk arbeid og kommunikasjon kan bidra til 

autonomi blant ansatte. Vi har sett på kjernetiden og dens innhold, metodefrihet i utforming 

og gjennomføring av undervisning samt tid til å samarbeide og analysert det i lys av 

autonomibegrepet. 

Rektor sier at «innholdet er det lærerne som må eie.» Dette kobler hun opp mot at hun gir 

lærerne full metodefrihet i forhold til «den gode timen». Men, at alle skal følge malen for 

denne timen som er absolutt. Valget lærerne har i deler av kjernetiden hvor alle er tilstede er 

f.eks. å kunne velge om de skal utvikle undervisningsopplegg i fellesskap eller alene. På

spørsmål om i hvilken grad lærerne har metodefrihet i planlegging og gjennomførelse av 

undervisning sier hun at siden de skulle jobbe digitalt var det viktig med noen felles 

preferanser opp mot verdiene og den felles visjonen deres. «Så lenge den metoden de benytter 

underbygger visjonene våres står man nesten fritt frem til å bruke nesten hva som helst, men 

jeg har en forventning til dem at de skal jobbe forskningsbasert.» Hun uttrykker en sterk 

forventning til at lærerne skal jobbe forskningsbasert og opplever at den forventningen er 

tydelig uttrykt. Hun forteller at de har en mal for "den gode timen" som er i tråd med Thomas 

Nordal og annen type forskning. De er omforent om den gode timen som de har jobbet mye 

sammen om, og hun opplever at felles fokus for alle er: «Hvis vi klarer dette så har vi en god 

time.» 

En god time består av f.eks. mål, kriterier, aktiviteter som underbygger kreativitet, 

samarbeidet og kunnskapsbygging. Rektor sier at: 

Det innebærer at man har en oppsummering på timen. At man bruker vurdering  for 

læring, som et verktøy som er relativt underbygget, men det er klart at 

innenfor det er spenningen relativt stor, for hva innebærer en god aktivitet? Og 

det er der læreren står fritt frem om de skal bruke det digitale eller  

biblioteksbøker. Vi skal lære elevene å lære. Selve malen er jo en teoretisk  
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beskrivelse av en god time, men innholdet innebærer måten de snakker sammen 

på og måten de jobber på. Hva skal til for at dette her blir bra, det er jo en  

annen side. 

Rektor sier at lærerne er tro mot den «gode timen» slik hun opplever det og etter det som blir 

sagt i medarbeiderundersøkelser, som hun forøvrig mener er gode hos dem. Rektor sier videre 

at hun opplever det slik at lærerne tør å stille kritiske spørsmål, men likevel er 

løsningsorienterte. Skolen har fast arbeidstid og bundet tid, og på spørsmål om hva lærerne 

synes om dette svarer hun slik:  

Jeg må sørge for at lærerne opplever dette som meningsfylt, for hvis de ansatte 

hadde sagt vi ønsker oss tilbake til sentral arbeidstids -avtale, da kunne ikke 

jeg sagt noe på det, så det var min oppgave å få dette til å bli meningsfylt, og 

jeg tror ikke jeg har en eneste som har sagt noe på det.  

4.2.4 Oppsummering 

Rektor gir lærerne full metodefrihet i gjennomførelsen av en undervisningsøkt på bakgrunn av 

at de følger en felles mal for hva som er en god time. Rektor opplever at lærerne er tro mot 

den gode timen og at alle følger denne malen. Alle ansatte har fast arbeidstid og faste møter 

gjennom hele uken og hun har ikke har hørt noe negativt omkring denne organiseringen, men 

peker samtidig på at hvis lærerne ikke ønsker denne organiseringen må hun gå tilbake til 

sentral arbeidstidsavtale. Skolen har gode resultater på medarbeiderundersøkelsen de har hvert 

år og hun opplever at lærerne tør å stille kritiske spørsmål.  

4.2.5 Forskningsspørsmål 3 

På hvilken måte ivaretas og utvikles de ansattes kompetanse? 

Her ser vi på hvordan rektor ivaretar og legger til rette for kompetanseheving hos ansatte. Det 

første spørsmålet handler om i hvilken grad rektor legger til rette for kompetanseheving. 

Rektor sier at de bruker tid i uka på lærernes og ledelsens læring hvor de kompetansehever 

hverandre eller henter foredragsholdere inn. Hun foretrekker kurs som foregår med flere 

ansatte tilstede på skolen og mener at dette gir mer effekt enn å sende ansatte en og en og to 
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og to på kurs. Rektor gjør det også i visse sammenhenger, men skolens satsningsområder 

prioriteres. 

Skolen er organisert slik at de har mye fellestid. Kjernetiden på skolen gjør at alle ansatte har 

fast arbeidstid på skolen, lite ubunden tid. De har faste møtetider flere ganger i uken enten 

med alle eller med teamet de er på. Fellestiden brukes ofte som kompetanseheving. Rektor er 

opptatt av at kunnskapen skal deles mellom ansatte, at de skal lære av hverandre. «Vi har tro 

på at det er mellom oss ny kunnskap oppstår». Rektor sier at den beste erfaringsdelingen 

kommer fra lærerne selv. Hun ønsker å få fram kompetansen til den enkelte lærer, få dem til å 

vise seg fram og være stolte av seg selv. Rektor ønsker også å gå foran og vise vei selv.  

Jeg prøver å jobbe sånn som man ønsker at de skal jobbe i klasserommet. At det 

brukes på en måte metodikken inn mot lærerne. Du skal stå og holde forelesning i 

halvannen time. Du må slippe til, og du må aktivere, og det beste erfaringen kommer 

fra lærerne selv». Så det å få fram kompetansen til den enkelte lærer og få vise det til 

hverandre og diskutere, er viktig. 

Spørsmål to handler om rektor oppmuntrer til faglig oppdatering. Rektor oppmuntrer til faglig 

oppdatering gjennom sin atferd ved å vise praktisk hvordan hun vil ha det, samt med hvordan 

hun organiserer arbeidet for de ansatte. I tillegg forteller hun at de er dyktige, oppmuntrer dem 

og legge til rette for en delingskultur med faste møtetidspunkter. Skolen har også en digital 

arena som rektor bruker for å oppmuntre til faglig oppdatering og erfaringsdeling mellom 

ansatte. Rektor har opprettet en Facebook-gruppe hvor de deler fagartikler, aktuell forskning 

og har et diskusjonsforum. Hun sier at det er en viktig motivasjonsfaktor, det oppmuntrer til å 

dele og jobbe sammen, at det kan oppleves meningsfullt av lærerne. Rektor sier at hun er 

bevisst på at erfaringsdelingen og innholdet i kompetansehevingen må oppleves relevant 

ellers vil lærerne trolig tilbake til sentral arbeidsavtale. «Det er min oppgave å sørge for at 

lærerne opplever det så bra at de ønsker å fortsette med det. Viktig med god dialog på hva 

innholdet skal være ellers smuldrer troen på kjernetiden vekk.» 

Rektor sier at samtaler om kompetanseutvikling er et tema hele tiden. Hun tar det også opp i 

medarbeidersamtaler om det er noe spesifikt den enkelte ønsker seg. Hun mener hun kjenner 
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lærerne godt og er i dialog med dem. Teamsammensetningen er viktig for å ivareta 

kompetanse og ønsker for den enkelte. Teamene fordeler timene og fagene selv etter 

drøftinger med teamleder. Rektor forteller at: 

… å sette sammen team med ulik kunnskap (filolog, realist) og gjerne helst en

estetiker eller at noen av de har noe ekstra. Prøver å sørge for at teamene innehar all 

kompetansen. også drøfter nærmest leder dette med hvert trinn. Det hender at vi må 

går inn å styre. Basert på erfaringen så kan vi finne ut av hvem som er god på det, 

osv. Vi vet at vi får mest ut av det hvis læreren er motivert for faget. 

4.2.6 Oppsummering 

Funnene viser at rektor legger vekt på felles opplæring hvor alle deltar. Hun ønsker at det 

aller meste av opplæringen skjer innad på skolen. Rektor prioriterer erfaringsdeling på team 

og for hele kollegiet, istedenfor kurs for den enkelte. De ansatte skal lære av hverandre er 

målet. Kjernetiden gir rektor muligheten til å styre mer av innholdet i arbeidstiden. Rektor 

legger til rette for kompetanseheving gjennom de valg hun har tatt med organiseringen av 

arbeidstiden, møtetider, digital kunnskapsdeling og formidling av sine forventninger til de 

ansatte. Hun ønsker også å legge vekt på dialog med ansatte om innholdet i fellestiden og 

ønsker tilbakemeldinger fra dem. 

4.3 Analyse av intervju med lærere 

4.3.1 Forskningsspørsmål 1 

Hva kjennetegner lederens kommunikasjon for at den ansatte opplever tilhørighet og 

felleskap? 

Intervjupersonene opplever at de blir godt involvert etter at satsingsområdet er bestemt. Hva 

det skal satses på og jobbes med i utviklingstiden har de ikke innflytelse på, men når det 

praktiske arbeidet innenfor satsingsområdene er i gang opplever de at de har innvirkning og 

mulighet til å komme med innspill. Alle fire gir i hovedsak uttrykk for det samme. Vi får ikke 

nødvendigvis bestemme så mye på hva vi skal satse på det føler jeg blir bestemt fra høyere 

hold da. (Lærer 4) 
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Alle sier at de har blitt mer involvert og opplever at muligheten til medbestemmelse er større 

nå enn det var i oppstartsfasen av skolen. Tidligere var det ledergruppen som bestemte alt på 

forhånd. De ansatte er nå med i ulike ressursgrupper som jobber med temaer innenfor et 

område. Her kommer de med innspill og planlegger videre arbeid sammen med ledelsen før 

det tas tilbake til lærergruppen for drøfting. Lærer 2 påpeker at det er viktig å ta med lærerne i 

prosessen på forhånd slik at de kan få komme med innspill. Dermed kan en unngå å feile før 

en har kommet i gang med nye strukturer og rutiner, implementeringen av nye pålegg skjer 

for raskt. Han sier at nye saker som planlegges ikke er tatt opp med lærerne på forhånd. 

Lærerne tenker at dette kommer til å feile og det har skjedd noen ganger de siste årene. Lærer 

1 som er teamleder opplever at hun er tettere på beslutningsprosessen. 

Lærerne sier at de har eierskap til visjonen. De forteller at visjonen og verdiene brukes i det 

daglige arbeidet. Visjonene gjenspeiles i drøftinger og er i aktiv bruk i planleggingen 

framover for skolen. «Jeg tenker at sånne visjoner er jo en del av den problemstillingen som 

er top-down da, men fra det øyeblikket jeg har lest dem første gang vet jeg hva det er. Jeg har 

ikke noe problem med å tenke at jeg er innafor de, med hvordan jeg jobber med elevene hver 

dag. Vi frisker dem opp.» (Lærer 2) De sier at de jobber kontinuerlig med visjoner og verdier, 

alt av utviklingsarbeid er knyttet opp mot verdiene, og aktiviteten med elevene er forankret i 

de verdiene. «Og jeg synes det er veldig interessant å se hvordan det gir en helhet hos oss, at 

vi er så godt innarbeidet med verdiene våre.» (Lærer 3) 

Lærer 4 mener visjonen er i aktiv bruk fra ledelse, lærere og til elevene. «...er det noe vi 

jobber aktivt med i undervisningen og våre elever igjen, så vi har det under huden. Og blir jo 

knyttet endel opp mot disse verdiene i fellestiden …de drøftingsoppgavene, de kursene som vi 

har går i tråd med de verdiene som skolen har. Sånn at en ser relevansen i det. (Lærer 4) 

Lærer 1 legger også vekt på bruk av verdiene i møte med elevene og i fellestiden.  

Lærerne forteller at rektor er lyttende og en som tar imot alle innspill fra ansatte også de som 

kan være kritiske. De mener at rektor gir tydelige tilbakemeldinger og gir uttrykk for at 

innspill fra ansatte er ønsket. De er trygge på at rektor/ nærmeste leder vil stille opp for dem. 

«Og de er ganske tydelige på å være lojale hvis du har utfordringer med elever og foreldre og 

de er rask til å komme med forslag og tiltak og, ja.» (Lærer 4) «Fordi døra til lederne er 
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åpen. At de liksom lytter, og viser at de tar imot innspill når folk har noe, noe beats, noe som 

er vanskelig og utfordrende liksom, det er ganske, da føler en seg verdsatt og sett.» (Lærer 2) 

Lærerne sier at rektor lytter og at de opplever seg verdsatt og sett av rektor.  «... men jeg 

opplever at det å bli lyttet på er en form for ros, da blir det synlig, innspillene blir da verdsatt 

gjennom det, og det kan jo på mange måter være vel så viktig som at en sier at dette var 

kjempefint.» (Lærer 2) Rektor bruker også lærernes kompetanse slik at de kjenner seg verdsatt 

og viktige for skolen og hverandre. «Jeg syns jo vår rektor her på skolen er flink til å skryte 

… når hun er fornøyd med oss. Sånn som vi er med på noen kurs og hun ser at vi er

engasjerte, så kan hun på neste møte starte med å si det er så gøy å se dere, dere jobber godt 

og er engasjerte.» (Lærer 1) Lærerne sier at rektor/nærmeste leder følger opp avtaler og det 

ledelsen har sagt. Forteller at det meste av ansvaret for oppfølging er delegert nedover til 

nærmeste leder og team som har som oppgave å hjelpe til. 

Lærerne sier at rektor viser dem tillit ved å la lærere presentere skolen og det arbeidet de gjør. 

De har ofte besøk fra andre skoler. I tillegg er de hos andre skoler og samarbeidende instanser 

for å fortelle om arbeidsmetoder. Lærerne forteller at rektor er tydelig på at hun vil at de skal 

vise fram det de gjør og dele med hverandre internt og utad til andre. 

Lærerne forteller at de får oppgaver som er tilpasset kompetansen og det gir mestringsfølelse, 

men de sier og at det kan være utfordrende å få tid nok til jobben som skal gjøres i 

klasserommet når de deltar i utviklingsarbeid. Lærerne opplever at det kan bli en konflikt 

mellom å fordele tid og krefter på utviklingsarbeid og arbeide direkte med elevene. De mener 

at rektor er klar over dilemmaet mellom behovet for utviklingsarbeid og oppfølging av 

arbeidet i klasserommet, men at rektor er opptatt av at de må også jobbe med 

utviklingsarbeid. De sier at det kan være en lojalitetskonflikt. Hva skal en prioriterer i en 

travel hverdag? De opplever at det blir stilt forventninger til dem fra mange hold samtidig; 

elevene, foreldrene, rektor og avdelingslederledere.  

Skolen har også bundet all arbeidstid til skolen slik at det skal være lettere å samarbeide og 

være tilgjengelig. De sier at det kan være noen utfordringer med den ordningen; spesielt hvis 

ikke samarbeidstiden oppleves som nyttig og relevant for lærerne. De forteller at dette er noe 
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som drøftes i klubben (de som er organisert), men de opplever at de fleste er positiv til 

ordningen og at rektor har vært bevisst på hva fellestiden benyttes til. Intervjupersonene sier 

at de ønsker at det hadde vært mer tid til samarbeid på det enkelte team. 

Lærerne mener at rektor formidler forventningene sine på flere arenaer; via utlysningsteksten, 

intervju før ansettelse, i medarbeidersamtaler, rollebeskrivelse på hjemmesiden, i fellestiden 

og i samtaler med den enkelte. «Rektor kommuniserer sine forventninger ved å vise at hun 

lytter; «by doing». Hun lar alle innspill komme, også kritikk så lenge det fremsettes på en 

ordentlig måte og er holdbar.» (Lærer 2) Flere sier også at rektor viser med sin væremåte 

hvordan hun vil ha det og hva hun forventer av de ansatte. Lærerne forteller at rektor er 

tydelig i tilbakemeldingen og tar også imot kritikk. De mener det er konkrete 

tilbakemeldinger på hvilke normer rektor forventer at de ansatte har og hvordan hun ønsker at 

skolen skal opptre. Rektor benytter fellestiden til å vise og formidle hvilke forventninger hun 

har; hvilken organisasjonskultur hun ønsker forteller lærerne. 

4.3.2 Oppsummering 

Alle intervjupersonene gir uttrykk for at de er mer involvert i utviklingsarbeidet nå enn de var 

de første årene etter oppstarten av skolen. Samtidig sier de at de ikke er med i selve 

planleggingen og avgjørelsen av hva det skal satses på og jobbes med i utviklingstiden. Når 

detaljene i utviklingsarbeidet skal planlegges og gjennomføres så har de påvirkningsmulighet 

og kan komme med innspill. Da opplever de at rektor og ledergruppa lytter til dem og at de 

har en viss påvirkningskraft. Lærer 2 er noe mer kritisk til prosessen enn de andre tre lærerne. 

Han sier de opplever en del «dustete» pålegg som de er uenige i og mener det er en del pålegg 

som ikke er nok gjennomtenkt. Implementeringen av nye pålegg skjer for raskt og er ikke tatt 

opp med lærerne på forhånd. 

Det er en felles oppfatning om at visjonen og verdiene er i aktiv bruk i hele skolen fra ledelse, 

lærere og til arbeidet sammen med elevene. Alle opplever at rektor lytter til dem og at hun er 

god til å skryte av dem. De sier og at rektor fremhever og bruker deres kompetanse i 

fellestiden. De blir oppmuntrer til innspill og tilbakemeldinger, både positive og kritiske. 

Dette mener de er viktige handlingsmåter fra rektor slik at det kan bygges tilhørighet blant 

dem. De opplever rektor som pålitelig og holder avtaler. 
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Som oftest gir arbeidsoppgavene mestringsfølelse, utfordringene er at det er travelt med mye 

fellestid, mye felles utviklingsarbeid og besøk på skolen. Dette bidrar til at opplevelsen av å 

ikke strekke til er tilstede hos flere. Forventningene blir tydelig gitt i tilbakemeldinger og ved 

rektors væremåte. Rektor bruker flere arenaer for å formidle hva hun forventer, fellestiden er 

en arena som blir mye brukt av rektor. Intervjupersonene oppgir at de alltid får svar fra 

nærmeste leder når spørsmål om hjelp blir tatt opp.  

4.3.3 Forskningsspørsmål 2 

I hvilken grad viser leder tillit til de ansatte, slik at deres autonomi blir ivaretatt? 

Lærer 2 opplever kjernetiden som helt nødvendig og at mye bundet tid blir brukt på 

fellesmøter. Samtidig synes lærer 2 ikke at møtetiden blir brukt effektivt nok og at det er det 

flere som har gitt tilbakemeldinger på. Lærer 2 mener at samarbeid med kolleger i den bundne 

tiden er nyttig for lærerne og de behøver tid til arbeid som er mer undervisningsrelevant.: «... 

så sitter du igjen med noe som du nesten kan nytte i klasserommet for det å komme i lenger 

retning av at noe er matnyttig ...» (Lærer 2) 

Lærer 4 forteller at det ofte er diskusjon om hvor mye felles tid de egentlig behøver og 

hvordan den skal brukes og ønsker selv å bruke fellestiden til å planlegge undervisning, 

spesielt når det ikke er så mye å ta opp på fellesmøtene. 

Har man ikke noe nyttig på agendaen, så er det bare dumt å finne på ting å gjøre i 

felles tid bare for å få tida til å gå. Da kan man heller la de ansatte få planlegge 

undervisningen, men det har ikke alltid vært et alternativ. Jeg synes fortsatt at vi ikke 

har god nok tid til å planlegge undervisning. (Lærer 4) 

Lærer 1 kan fortelle at kjernetiden og den bundne tiden nylig ble diskutert på klubbmøte for 

første gang. Og forteller at de fleste inkludert seg selv er ganske fornøyd med bundet tid så 

lenge det som blir gjort og sagt oppleves som matnyttig. «Det handler om innholdet i 

møtetiden, så lenge det oppleves som nyttig er det ok.» (Lærer 1) 

Lærer 3 opplever fellestiden som nyttig og trekker spesielt frem teamtid og trinntid. Nevner 

ikke fellesmøtene nevneverdig, kun at da er det et opplegg som er på agendaen. Hun peker på 

at det har vært noen samarbeidsutfordringer når det er teamtid grunnet ulike aktiviteter som 

arrangeres, som for eksempel turdager. Trinntiden på torsdagene er hun imidlertid svært 

fornøyd med, da er det fokus på "den gode timen". Da sitter trinnet sammen og deler 
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læringsopplegg, diskuterer elevenes læring og planlegger kommende snakke om elevenes 

læring. «Jeg opplevde det som veldig verdifullt å kunne samles flere trinn og kunne ta opp 

flere ting.» (Lærer 3) 

Lærer 3 opplever at rektor er opptatt av læringssynet og at skolen skal ha en felles enighet om 

det, dette er tydelig kommunisert fra rektor i stillingsutlysningene og et tema under 

intervjuene. Den gode timen trekkes frem, og beskrives slik: «så har vi en fast mal på den 

gode timen her hos oss, det er kun for å gi oss en struktur og er forankra på forskning som 

sier hva den gode timen burde inneholde, også er det vi sjøl som lærere som bestemmer hvilke 

metoder og aktiviteter vi vil bruke.» (Lærer 3) 

Lærer 3 forteller at rektor har tillit til at sine ansatte er fagkompetente og at de legger til rette 

for aktiviteter som ivaretar skolens verdier. På oppfølgingsspørsmål om hun opplever å ha 

nok kunstnerisk frihet, i en veldig digital skole svarer hun slik: 

Ja, og det har vi mye fokus på, det var jo det som var litt av skepsisen da vi starta, 

fordi det ble en Ipad skole, og det er det ikke!! Her driver vi med de metodene vi 

ønsker for å få elevene til å lære best, det er læringsmålene som styrer oss, også veien 

til å nå målet, der er vi ganske frie til å bestemme sjøl. Må ikke bruke digitale 

læremidler i en økt, du står helt fritt. (Lærer 3) 

Videre forteller hun at rektor ikke pålegger de ansatte å kun bruke digitale verktøy, men at du 

er nødt til å ha en bevisstgjøring på om teknologien gir deg en merverdi. Nå som skolen har 

vært i drift i 2,5 år har vi blitt kjent med verktøyet, og kommet dit at det er et verktøy, og nå 

må vi se om vi bruker det på best mulig måte. 

Lærer 4 forteller også om malen på den gode timen som alle følger og at hun står veldig fritt i 

forhold til valg av metoder i undervisningen og sier: «I undervisninga står vi jo veldig fritt, å 

jobbe sånn som vi vil, det er her kreativiteten kommer inn i skolens verdier som hun er veldig 

på, at "bruk det" og "tenk ut av boksen" for vi vil lære våre elever det som de vil ha bruk for i 

fremtiden.» (Lærer 4) Erfaringen av å bruke denne malen opplever hun som god og nyttig og 

nevner avslutningsvis at det er kompetansemålene i læreplanene som styrer malen.  

Lærer 2 opplever at rektor legger godt til rette med å ikke være så mye tilstede, som medfører 

stor frihet, noe han uttrykker at han setter stor pris på. Samtidig har de klare rammebetingelser 
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for hvordan rektor mener timen skal være bygd opp. De kaller det «den gode timen». Det er 

en mal som gir føringer for strukturen og oppbyggingen av undervisningstimene. Om han har 

kunstnerisk frihet forteller han følgende: «Ja, enorm, men problemet med den kunstneriske 

friheten som vi har fordi vi har iPader og er bokfrie er at det krever ganske mye. Å få laget de 

kule oppleggene, når vi bruker masse tid på andre ting, så går det tid.» (Lærer 2) 

Lærer 1 kommuniserer samme opplevelse og synes hun står veldig fritt og sier: 

Fritt fordi det er en skole som ikke forholder oss til et gitt læreverk, i noen fag. Vi 

har et bibliotek med mye ulikt læreverk, der vi er litt styrt er det at vi bruker 

en mal for timeplanlegging, vi kaller for "den gode timen" der vi skal ha tema, 

mål, ha med kriterier, vi skal ha med aktivitet, der ligger det forventninger til 

at vi skal ha aktive elever, men utover det står jeg veldig fritt til å velge hva 

slags metoder jeg vil bruke. Jeg får selv legge opp undervisning til hva jeg er 

komfortabel med, så lenge man følger med læreplanen.  

Vurdering ligger også i malen på "den gode timen" den gode timen består av fag, tema, 

læringsmål, kriterier, aktivitet og så vurdering og oppsummering. Lærer 1 påpeker at "den 

gode timen" egentlig bare en påminnelse på hva en undervisningstime skal inneholde. Og på 

spørsmålet om hun opplever kunstnerisk frihet svarer hun et klart ja! Lærerne har delte 

meninger rundt det å kunne ta egne valg i sin undervisning. Derimot er de enige om at malen 

til "den gode timen" er et godt verktøy. En av lærerne opplever at det følger en del 

begrensinger med å være en "Ipadskole" i form av å helst ikke benytte bøker. En annen lærer 

hevder det stikk motsatte, at alle læremidler kan benyttes og at de er nødt til å ha en 

bevisstgjøring på om teknologien gir merverdi. En tredje lærer opplever at de kan legge opp 

undervisningen til hva de er komfortable med så lenge de følger læreplanen.  

På spørsmål om det er nok tid til egen undervisningsplanlegging uttrykker Lærer 4 

umiddelbart at nei det har vi ikke, fordi vi har ekstremt mye bundet tid som går til fellesmøter 

og samarbeidsprosjekter. Samtidig settes det høye krav til undervisningen vedrørende 

kvaliteten på den. «Der føler jeg personlig at lista ligger ganske høyt, men igjen blir ikke de 

forventningene møtt med god nok tid. Jeg får inntrykk av at undervisningen skal være 

gjennomtenkt og det skal være tilpasset, det går i tråd med verdier og visjonen til skolen og vi 

har bare en dag uka for planlegging av undervisning.» (Lærer 4) Videre påpeker hun at det i 
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det siste vært en del diskusjoner om hvor mye felles tid som egentlig behøves og hvordan den 

skal brukes. Hun synes at de ansatte heller kan få tid til å planlegge egen undervisning når det 

ikke er så mye å ta opp på fellesmøtene, men at det dessverre ikke alltid er noe alternativ. Jeg 

synes fortsatt at vi ikke har god nok tid til å planlegge undervisning. Da kan man heller la de 

ansatte å planlegge for undervisningen, men det har ikke alltid vært et alternative. Jeg synes 

fortsatt at vi ikke har god nok tid til å planlegge undervisning. (Lærer 4) 

Lærer 2 uttrykker det samme og sier spontant: "Nei, det tror jeg ingen lærer kan si, det blir 

aldri nok tid til undervisningsplanlegging. " Han forteller at han tror det ligger noen 

forventninger fra ledelsen om at hvis du legger ned mye arbeid i undervisningsopplegget i år 

så blir det bedre i årene fremover. Vi skal nemlig lage undervisningsopplegg som skal være 

«generiske», og til det har han følgende kommentar: "Selv om du får et godt gjennomtenkt 

opplegg fra de i fjor så må du jo modifisere det og sjekke det og egentlig på et eller annet vis 

gjøre det til ditt" (Lærer 2) og avslutter med å si at han synes det er liten effektiv gevinst i å 

bare motta ferdige undervisningsopplegg. 

Lærer 3 uttrykker det samme som de to andre lærerne; «at nei, en vil alltid ønske mer tid til 

nettopp dette». Videre forteller hun at med å effektivisere, som for eksempel å bli flinkere til å 

dele undervisningsopplegg, innarbeide gode rutiner på teamet og skape et godt 

samarbeidsklima med fokus på å dele så vil alt bli mer effektivt. "Også trenger du litt tid som 

lærer å innarbeide gode rutiner, og det kommer også an på hvem du jobber med". (Lærer 3) 

Lærer 1 gir tydelig uttrykk for at hun har nok tid til undervisningsplanlegging, samtidig 

trekker hun frem at hun er smertelig klar over at de fleste ikke opplever det sånn. Årsaken til 

at hun opplever å ha nok tid til dette begrunner hun med at de på hennes team er gode til å 

fordele arbeidsoppgaver, dele undervisningsopplegg seg imellom og planlegger for perioder 

frem i tid. "Men jeg opplever nok at jeg skulle heller hatt mer tid til å drifte elever og jobbe 

med foreldre og ting knyttet til møter, PPT, tilrettelegging og tilpasset undervisning". (Lærer 

1) 

Lærer 1; " jeg tror nok at mange og inkludert meg selv, skulle ønske at man av og til hadde 

mer tid på trinn, til å snakke direkte hvilke elever vi har utfordringer med, hva gjør vi, osv.". 



47 

Samtidig forteller lærer 1 om godt samarbeid på teamet og at det samarbeides med de en har 

behov for å samarbeide med. Dette omfatter lærerne på trinnet som også deler kontor.  

"Unntaket er assistentene da, de må rett til aktivitetsskolen og dette fører til lite 

planleggingstid sammen med dem. Det å ha bundet tid, som gjør at vi er 

tilstede, synes jeg det er mye mindre problematisk enn jeg hadde trodd i 

utgangspunktet. Fordi man er stort sett på jobb uansett, og det er så fint å vite 

at mine kolleger også er tilstede.»  

Lærer 4 opplever at det er vel og bra og ha fokus på å jobbe på tvers av trinn, Men synes at 

det beste er å planlegge undervisning og lage undervisningsopplegg med de som er på samme 

trinn fordi de har de samme elevene. 

Jeg tror ikke at jeg hadde fått så mye ut av å samarbeide med noen på første trinn, 

eller andre og tredje trinn, for det er så stor forskjell mellom de trinnene enn på sjette 

trinn, så i sånne sammenhenger så føler at jeg får samarbeide med de jeg har behov 

for å samarbeide med. (Lærer 4) 

Lærer 2 forteller at samarbeid med kolleger om undervisningsopplegg og arbeid mot elevene 

er matnyttig men at det aldri er nok tid til samarbeid med kolleger og strukturert nok arbeid 

rundt elevene. Samtidig opplever de at det er et godt støtteapparat, men skulle ønske at det var 

mer ressurser til å være to lærere sammen i klasserommet oftere og forteller om betydningen 

og de gode ringvirkningene det får for klasserom arbeidet og oppfølging av den enkelte elev. 

Det er sånn, vi har masse bra støtteapparat nede på kontoret, men vil heller ha hatt 

15% ekstra på den ene kollegaene som kan gå mellom to klasserom, slik at vi kunne 

vært team hele tiden, byttet på å være hvem er den som holder liksom i sirkuset foran 

og hvem går bak og driver med relasjonsbygging og hjelper enkeltelever. Og en god 

kollega kan coache meg vel så bra som en sosiallærer som har gjort en 

observasjonsøkt. (Lærer 2) 

4.3.4 Oppsummering 

Lærerne er fornøyd med fellesmøter når det er matnyttige saker på agendaen, samtidig ønsker 

de seg at mer av fellestiden skal gå til å planlegge undervisning alene eller sammen med 

kollegaer. Det kommer også frem at den bundne tiden nå for første gang er tatt opp på 

klubbmøte og kan gi en indikasjon på at ikke hele kollegiet står samlet om felles arbeidstid. 
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Malen for den gode timen styrer alle og de er enige om at den er et godt verktøy, dog svært 

styrt. Noen opplever stor kunstnerisk frihet fordi de ikke bruker et gitt læreplanverk. Andre 

opplever at det tar lang tid å utvikle gode digitale undervisningsopplegg og forteller at de 

opplever både begrensninger og muligheter med å være en “ipadskole”. En av lærerne 

opplever at det er en forventning fra ledelsen om å dele alle undervisningsopplegg, bruke mye 

tid nå for så å ha mye klart for neste år. Dette er ikke denne læreren helt forsonet med da det 

alltid må gjøres tilpasninger for ethvert undervisningsopplegg   

Det kommer svært tydelig frem at 3 av 4 lærere ikke er fornøyd med all den bundne tiden som 

går på bekostning av tid til å planlegge egne undervisningsopplegg. Det er kun en lærer som 

ikke har noe å utsette på den bundne tiden men som samtidig gir uttrykk for at de aller fleste 

ikke er fornøyd. Vedrørende tid for å samarbeide med andre var de til en viss grad fornøyd. 

Nok en gang var det tiden som ikke strakk til. Og det mest nyttige for alle var å få samarbeide 

med de de var på trinn med og få snakket sammen om elevene.   

4.3.5 Forskningsspørsmål 3 

 På hvilken måte ivaretas og utvikles de ansattes kompetanse? 

Lærerne forteller at det er mye samarbeid i fellestiden, her legges det opp til utstrakt bruk av 

erfaringsdeling og lærer som har vært på kurs/utdanning eller utviklet undervisningsopplegg 

deler dette. All arbeidstid er bundet tid. Dette er noe de uttaler er både fordeler og ulemper 

ved. Lærerne forteller at det er utfordringer med å få nok tid til egen planlegging av 

undervisning og til planlegging og samarbeid på teamet sitt. Dette opplever lærerne som en 

utfordring. Tidsbruken er noe som vil bli tatt opp i klubbmøte for fagorganiserte. Det blir også 

uttalt fra lærerne at det er mye møtevirksomhet og at det kan være krevende å skulle dele så 

mye til enhver tid. Det krever tid og krefter med forberedelser til delingsarbeidet. De sier at de 

ser nytten av det, men som sagt også noen utfordringer.  

Lærer 2 opplever at rektor legger godt til rette for kompetanseheving for etter og 

videreutdanning; «Alle kan søke på stipend- og vikarordninger og rektor oppfordrer til det. 

Rektor prioriterer innenfor gitte kriterier som de ansatte kjenner til. Det er begrenset hvor 

mange som kan følge vikarordningen, mens stipendordningen er det nesten ingen 
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begrensninger.» Samtidig legger lærer 2 vekt på at det rektor aller helst ønsker er 

kunnskapsdeling mellom ansatte og felles kursing på skolen i fellestiden slik at alle kan få 

delta. Han forteller også at de har flere utviklingsprosjekt gående hvor alle deltar. «Rektor 

forventer at de ansatte holder seg faglig oppdatert og diskuterer fagstoff og aktuelle artikler. 

Det legges ut mye fagstoff, forskning og begreper på Facebookgruppen vår som vi samtaler 

om». (Lærer 2) 

Lærer 1 opplever i likhet med lærer 2 at rektor oppmuntrer til kompetanseheving og forteller 

at siden skolen har hatt god økonomi har mange fått aksept til å delta på ulike kurs og også 

benytte seg av etter og videreutdanningsordningen. «Skolen har god økonomi fordi vi er nye. 

Det er større sjanse for godkjenning av videreutdanningen når den er basert på skolens 

satsningsgsområder.» (Lærer 1) I likhet med lærer 2 forteller også hun om delingskulturen på 

skolen og i Facebookgruppen. Lærer 3 opplever at rektor aller helst vil at det skal være felles 

kursing på skolen, men at rektor også oppmuntrer til etterutdanning. Lærer 4 hevder at det er 

utelukkende rektors syn på skolens behov som ligger til grunn for etterutdanning. 

Lærer 2 forteller at hans kompetanse blir ivaretatt i form av at han får undervise i fagene han 

har i sin fagkrets, så langt det lar seg gjøre. Han forteller at det er noe alle lærerne forsøker å 

få til på teamet. «Teamene blir enige seg imellom og har dermed styringen på fagfordelingen 

og kan ta hensyn til hverandres styrker og ønsker. Vi ansatte legger timeplanen selv med noen 

praktiske føringer fra rektor.» (Lærer 2) Han opplever derfor at lærernes kompetanse blir 

ivaretatt med at de har tillit og mulighet for å styre valgene rundt timeplanen selv. Det er 

likevel en del ting som styrer deres valg som ressursfordeling, elevgruppa, fordeling av 

spesialrom og andre faktorer. Lærer 1 forteller at hun har drøftet sine muligheter framover 

med sin nærmeste leder i medarbeidersamtaler med fokus på hvordan hun ønsker å bruke sin 

kompetanse. Leder har vært hyppig på besøk i hennes klasserom og gitt gode 

tilbakemeldinger, noe hun har sett på som en tillitserklæring og oppmuntring til videre 

utvikling. 

Lærer 1 forteller i likhet med lærer 2 at teamet får legge sine egne timeplaner og ser på det 

som en ivaretakelse av hennes kompetanse og svarer slik på spørsmålet om hun får undervise 

i sin fagkrets; «Ja,  ....og det har vært en diskusjon om at man skal jobbe på tvers av trinn, for 

å undervise mer i det man er god på, det man liker best å undervise i". (Lærer 1) Lærer 4 



50 

forteller at samtaler omkring hennes kompetanse gjøres sammen med nærmeste leder på 

medarbeidersamtaler og synes at det er i slike samtaler det er naturlig å snakke om 

kompetanseheving. Lærer 3 er veldig fornøyd med alt hun får lære, og oppleve på skolen i 

samarbeid med rektor og nevner samtidig at rektor ønsker å bruke hennes kompetanse og har 

skreddersydd en prosjektstilling til henne 

Lærer 2 fremhever at rektor er interessert i mennesker og kjenner godt til hans styrker og 

svakheter; «De vet veldig godt svakhetene og de ser styrkene og de kommuniserer det ganske 

mye, både hva som skal jobbes med og hva som er fint, ja! Ja, det har de kontroll på.» 

Motsatsen til lærer 2 er lærer 4 som ikke opplever at rektor har kjennskap til hennes svakheter 

og det hun sliter med. Samtidig så forteller lærer 4 at medarbeidersamtalene er fine fordi hun 

kan svare på konkrete spørsmål. Lærer 3 vet at rektor kjenner godt til hennes kompetanse og 

har derfor opprettet en prosjektstilling til henne. Lærer 1 er ikke helt overbevist om rektor 

kjenner til hennes totale kompetanse og sier; «jeg vet at de vet hva jeg har, men kanskje de 

ikke vet at jeg har samfunnsfag.” Hun forteller at når hun var nyansatt var rektor ofte på 

skolevandring hos alle lærerne, men at i det siste har hun vært lite på besøk og opplever det 

som en tillitserklæring og at rektor kjenner godt til hennes kompetanse. 

Lærer 2 forteller at det er den indre motivasjonen som er drivkraften samtidig som det er 

mange ytre faktorer som påvirker utførelsen av jobben: 

… jeg føler at jeg får utviklet meg personlig og sånn, det er jo selvfølgelig mye som er

indre motiverende på det og vil nok kanskje også si at det er ganske lite av det ytre 

som driver meg, at jeg får lønna, jeg er ikke her for medaljen eller godteriet til 

fellestiden liksom.  

Han fremhever at relasjonen til elevene også er en motiverende faktor; «og å kjenne at en når 

sine mål og får til det en har bestemt seg for.» Det er svært motiverende med personlig 

utvikling avslutter lærer 2. 

Lærer 4 trekker frem at det er indre motivasjon som hovedsakelig driver henne fordi hun vet 

at hun er ansatt på bakgrunn av sine kvalifikasjoner. Hun opplever også å få mange gode 

uformelle tilbakemeldinger fra kollegaer for eksempel i lunsjen.“Jeg må jo si at det er 

elevene som er den største motivasjonslysten uansett.”  
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Lærer 3 sier umiddelbart at det er en kombinasjon av det ytre og det indre som driver henne; 

«En kombinasjon, men det har noe med at jeg elsker det jeg gjør, og her får jeg gjøre det jeg 

vil og det jeg mestrer, også får jeg nok utfordringer, jeg får faglig input, og det er veldig 

viktig for meg.»  

Lærer 1 forteller at det er flere faktorer som driver henne og det er blant annet en indre 

motivasjon å se elevenes fremgang og utvikling som gjør at jeg har lyst til å være lærer; «Har 

også opplevd ytre faktorer her på skolen slik at jeg har et ønske å være her, fordi jeg får 

utvikle meg her og være med på mye utenfor klasserommet og det er en form for ytre 

motivasjon.»  

4.3.6 Oppsummering 

Rektor oppmuntrer til kompetanseheving og kunnskapsdeling. Tidsbruken og behov for tid til 

eget arbeid og teamarbeid er en utfordring. De ansatte oppmuntres til å holde seg faglig 

oppdatert, lese faglige artikler og dele dette i bla skolens facebookgruppe. Lærerne sier at 

rektor først og fremst vil at kompetansehevingen skal skje felles på skolen for hele personalet. 

Etter- og videreutdanning blir vurdert ut ifra skolens behov. Lærerne får undervise i fag fra 

sin fagkrets der det er mulig og legger selv timeplanen. Det har vært oppe til diskusjon om 

lærerne skal undervis på tvers av trinn for å få undervise i sine favorittfag. Lærer 2 og 3 

hevder at rektor har oversikt over deres faglige kompetanse, styrker og svakheter. Lærer 4 

opplever ikke at rektor har kjennskap til hennes kompetanse. Lærer 1 tror rektor har delvis 

oversikt over hennes fagkompetanse. Samtidig forteller hun at rektor har skolevandret mye 

hos henne slik at hun tror rektor har oversikt over hennes styrker og svakheter. Alle fire er 

indre motivert for jobben sin og forteller at det er elevene som er drivkraften for den indre 

motivasjonen. Personlig utvikling kommer også frem som en motiverende faktor.  
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5 Drøfting 

Med bakgrunn i analysen av vår empiri vil vi i dette kapittelet drøfte de empiriske funnene 

våre i lys av selvbestemmelsesteorien, «Trust-teorien» og de tre ulike ledelsesmodellene. Vi 

deler inn kapittelet på samme måte som analysekapittelet der vi tar for oss de tre 

forskningsspørsmålene hver for seg. Vi drøfter rektors uttalelser opp mot hva lærerne 

forteller. Vi knytter dette opp til hva teorien sier om den aktuelle problemstillingen og de 

uttalelsene som rektor og lærere har kommet med. Med dette ønsker vi å tydeliggjøre hvordan 

rektor utøver tillit for å bedre lærernes motivasjon og om det er sammenfallende med hvordan 

lærerne opplever det. Teorien hjelper oss til å klargjøre hva som er viktig å se etter og 

vektlegge i drøftingen. 

Forskning viser at motiverte arbeidstakere jobber bedre er mer lojale og gjør en ekstra 

arbeidsinnsats ved behov (Kuvaas & Dysvik,2016). Dette gir positive effekter med blant 

annet økt produktivitet. Tillit beskrives av Tschannen-Moran (2014, s.18) som limet som 

holder organisasjonen samlet. Uten denne tilliten vil organisasjonen ha vanskeligheter med å 

være produktive og nå sine mål, tillit gir muligheter for et godt samarbeidsklima bygget på de 

fem aspektene hos Tschannen-Moran (2014, s.39). I uttalelsene fra rektor og de fire lærerne 

har vi i de empiriske funnene funnet igjen disse aspektene. Funn innenfor ett av 

forskningsspørsmålene kan også være relevante å drøfte i de andre forskningsspørsmålene, 

slik at noen av funnene vil kunne bli gjentatt. Hensikten med å ha en lik struktur på analyse 

og drøftingskapittelet er for å gjøre det mer oversiktlig, gjenkjennelig og leservennlig. 

Funnene vi drøfter her vil finnes igjen i analysedelen, noe som direkte sitater. 

5.1 Forskningsspørsmål 1 tilhørighet 

Vi ser her på hvordan rektor gjennom praktisk arbeid og sin kommunikasjon kan bidra til økt 

tilhørighet blant ansatte. Tilhørigheten kan påvirkes av om en opplever tillit til leder og 

kolleger. Vi drøfter tilhørigheten ved å se etter om rektor bruker de fem aspektene for tillit; 

velvilje, ærlighet, åpenhet, pålitelighet og kompetanse (Tschannen-Moran,2014, s.39). Deci 

og Ryan (1985) hevder at tilhørighet spiller en viktig rolle når det gjelder å fremme eller 

hemme indre motivasjon. Dette behovet omhandler følelsen av å ha sosial tilhørighet til andre 

individer og til sitt eget miljø. 
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Rektor ønsker å involvere de ansatte i arbeidet med å bygge skolens visjon og nedfelle et 

felles verdigrunnlag for skolen. Ved å involvere de ansatte ønsker hun å fremme tilhørigheten 

og fellesskapsfølelsen. Visjonen og verdiene var bestemt på forhånd, her opplever 

intervjupersonene til tross for det en følelse av autonomi siden dette er et område de jobber 

aktivt med på skolen. Lærerne har tilsynelatende internalisert de verdiene som på forhånd er 

bestemt og gjennom arbeidet med dem opplever de dem som sine egne verdier. De gir uttrykk 

for at de har en påvirkning på verdiene og dermed gir det dem en form for selvbestemmelse. 

Dette er i tråd med selvbestemmelsesteorien til Deci og Ryan (2002) som beskriver denne 

prosessen.  

Rektor sier hun ønsker åpenhet og ærlighet rundt prosessene og de rammene som ansatte må 

forholde seg til slik Trust-teorien (Tschannen-Moran,2014) beskriver. Rektor forteller at hun 

ønsker åpenhet i kommunikasjonen, dele viktig informasjon og ta de ansatte med i prosessen. 

Når lærere og rektor tar beslutninger skal de være basert på verdiene og visjonen til skolen. 

Rektor er således opptatt av at verdiene må være tilstede og godt innarbeidet i kollegiet. Hun 

sier at rammene er bestemt av ledelsen på skolen, men at innholdet er det lærerne som må eie. 

Rektor ønsker med dette å skape tilhørighet og viser samtidig at hun har tillit til lærerne ved å 

involvere dem i arbeidet. Lærerne sier at de har eierskap til visjonen og at de opplever at 

visjonen og verdiene er i daglig bruk. De forteller at de jobber kontinuerlig med visjoner og 

verdier siden alt av utviklingsarbeid er knyttet opp mot disse og at aktivitetene med elevene er 

forankret i verdiene.  

Rektor forteller at hun har tillit til sine medarbeidere og prøver å vise de ansatte at hun har 

tillit til dem. Hun uttaler at hun håper de opplever det. Lærer 2 gir klart uttrykk for at han 

opplever rektor som lyttende og tar imot alle innspill, dette mener han er en måte rektor bidrar 

til å skape tilhørighet på. En måte å vise tillit på er at de ansatte blir tatt med tidlig i 

avgjørelser slik at de vet at prosessen er autentisk. Det er ikke et spill for galleriet og 

bortkastet tid, som Tschannen-Moran (2014, s.31) påpeker. Lærerne gir uttrykk for at deres 

stemme blir hørt, men dog ikke tidlig i prosessen. Vi kommenterer denne utfordringen litt 

senere. Ved at rektor involverer lærerne inngir det ikke bare tillit til rektor, men det 

oppmuntrer også lærerne til å være åpen i sin kommunikasjon med rektor og kolleger. 

Åpenhet gir bedre kunnskapsdeling og mindre muligheter for baksnakkelser samt at det 

oppmuntrer ansatte til å ta tidlig kontakt med rektor (Tschannen-Moran,2014). Lærerne sier at 
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de opplever at de kan komme med innspill i fellestiden angående gjennomføringen av 

prosjekter som allerede er vedtatt. De opplever at rektor lytter til dem og tar innspillene på 

alvor. Slik vi tolker lærerne og rektor er det åpenhet og mulighet for å ta opp saker og komme 

med innspill. Rektor har lagt til rette for kunnskapsdeling som er en måte å skape tilhørighet 

på og som også er viktig for ivaretakelsen og øking av kompetansen slik Deci og Ryan (1985) 

legger vekt på i Selvbestemmelsesteorien. Tilhørighet og kompetanse er to viktige faktorer for 

å støtte den indre motivasjon hos ansatte (Deci og Ryan, 1985). 

Arbeidet med visjonen og verdigrunnlaget ble i starten gjennomført uten deltakelse fra de 

ansatte. Det var ledergruppen som utarbeidet dette i oppstarten av skolen, siden det var en ny 

skole og rektor/ledergruppen ønsket dette på plass tidlig. Rektor har i etterkant jobbet med 

verdigrunnlaget sammen med de ansatte. Lærerne bekrefter dette i vår undersøkelse. Alle fire 

sier at de har blitt mer involverte og opplever at muligheten til medbestemmelse er større nå 

enn det var i oppstartsfasen av skolen. Det blir uttalt at de kan komme med forslag og innspill. 

Samtidig sier de at de ikke er med i selve planleggingen og avgjørelsen av hva det skal satses 

på og jobbes med i utviklingstiden. Lærer 2 er noe mer kritisk til prosessen enn de andre tre 

intervjupersonene. Lærer 1 er teamleder og føler at hun er tettere på prosessene. Som funnene 

viser så opplever lærerne at de ikke får delta i startfasen av prosessen hvor avgjørelser blir tatt 

angående nye prosjekter og satsingsområder.  

Når detaljene i utviklingsarbeidet skal planlegges og gjennomføres, så har lærerne 

påvirkningsmulighet og kan komme med innspill. Da opplever de at rektor og ledergruppa 

lytter til dem og at de har en viss påvirkningskraft. Dette er noe som kan både styrke og 

svekke tilliten. For å kunne ha reell medbestemmelse og øke selvbestemmelsen ville vi 

forvente at både ansatte og rektor ønsket at ansatte var tidligst mulig inne i 

beslutningsprosesser. Etter våre erfaringer og kjennskap til implementeringsprosesser i 

skolesektoren mener vi at det er et spenningsfelt her, noe også intervjupersonene gir uttrykk 

for. Behovet for autonomi hos ansatte støter mot nedfelte rutiner og mulige behov hos rektor 

for å kontrollere prosessene og beslutningene på egenhånd. Vi antar at dette kan være en 

utfordring ved flere skoler; ansatte som opplever og føler at de ikke får muligheten til å 

komme med innspill før vedtak er fattet. Åpenhet i beslutningsprosessen som Tschannen-

Moran (2014) hevder er viktig, er mangelfull her. Samtidig sier lærerne at de opplever at de 

har muligheten til å komme med innspill, dog senere i prosessen.  
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Det kan virke som at medbestemmelsen og muligheten for påvirkning av innhold og valg av 

tema eller retning som sagt ikke er reell for de ansatte. De ansatte er ikke med i 

beslutningsprosessen, men kommer til etter at bestemmelser og valg er gjort. De har da 

mulighet til å komme med innspill innenfor allerede bestemte rammer. Deci og Ryan(1985) 

beskriver indre motivasjon som en opplevd tilstand av at de grunnleggende behovene blir 

dekket. Lærerne opplever at de har en viss grad av autonomi og tilhørighet som tilfredsstiller 

deres behov, men det kan være mer en internaliseringsprosess slik som Deci og Ryan (2000) 

beskriver ved at ansatte har tatt opp i seg organisasjonens mål og gjort det til sitt eget. Det de 

kaller en integrert regulering som deler mange av kvalitetene til indre motivasjon, likevel er 

det en viktig forskjell mellom dem. Integrert regulering innebærer at aktiviteten har 

instrumentell betydning for oppnåelse av personlige mål (Deci og Ryan,2000). Det vil si at 

personen i sin helhet har integrert aktivitetenes verdi, mens indre motivasjon er en persons 

genuine interesse for å utføre en handling. Derfor kan ikke integrert regulering forvandles til 

indre motivasjon. Lærerne opplever tillit av rektor på dette området og at de grunnleggende 

behovene for autonomi og tilhørighet som dekket, men det blir også uttalt fra noen av lærerne 

at dette er et område som lærerne diskuterer og vil bli tatt opp i klubbmøte på et senere 

tidspunkt. 

Faste tidspunkt for møter og en organisering som inviterer til mye samarbeid kan være med 

på å øke opplevelsen av tilhørighet. Vi ser at rektor vil kunne ha en mulighet til å være tydelig 

og vise hvordan hun vil ha det i denne fellestiden. Det er også slik lærerne sier at de opplever 

det også. Lærer 2 uttaler at rektor er veldig klar og tydelig i fellestiden på hva hun forventer 

av innsats og holdninger fra lærerne. Påvirkning av skolekulturen er en viktig jobb for rektor. 

Slik som Tschannen-Moran (2014, s.254) beskriver er det fem områder som rektor kan jobbe 

med som er viktig for relasjonsbygging og det er visjon, modellering, coaching, administrere 

og mekle. 

Rektor forteller at det er viktig med tid og møteflater slik at ansatte kan møtes og diskutere 

faglige problemstillinger og i fellesskap utvikle en læringskultur. Hun er opptatt av at 

kunnskapen skal deles og at det skjer en utvikling i fellesskap. Viktige elementer er felles 

visjon, klare mål, forventninger til lærere og elev, samt stimulere til samarbeid og et positivt 

læringsmiljø. Dette er elementer som rektor sier at hun legger vekt på og bruker som verktøy 
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for å fremme tilhørighet og fellesskap for å utvikle den enkelte og hele skolen. Lærerne 

opplever det også slik. De sier at rektor er tydelig på hva hun forventer av dem og er opptatt 

av samarbeid for å dele kunnskap. Dette er i tråd med mange av elementene for 

Transformasjonsledelse (Brandmo og Aas, 2017) ved at hun inspirerer gjennom å 

kommunisere en felles visjon, setter høye prestasjonsstandarder, utviser målrettethet og tillit. 

Lærerne opplever rektor som en tydelig rollemodell og en som viser omtanke for dem og er i 

tråd med verdsettende ledelse. Vi ser at rektor veksler mellom lederstilene 

transformasjonsledelse og verdsettendeledelse for å skape tilhørighet og fellesskap i kollegiet. 

Rektor uttaler at relasjonskompetanse er noe hun bruker mye og peker på at det er viktig å ha 

en god relasjon til alle. Vi opplever at hun prøver å legge vekt på disse sentrale faktorene i 

transformasjonsledelse og prøver å være flink til å fortelle og vise ansatte at de er 

betydningsfulle. Hun ønsker og å vise at de utvikler seg sammen, derfor møtes de ukentlig for 

å diskutere læring. Hun ønsker å få lærerne til å føle stolthet over det de gjør; «... og det er 

sånn en bygger klasseledelse og det er sånn en bygger en ny skolekultur på skolen og få alle 

til å føle stolthet over eget arbeid og egen skole». (Rektor)  

Både rektor og lærerne uttaler at rektor har mindre tid til oppfølging og ikke kan følge alle 

opp i like stor grad som i oppstarten av skolen. Lærerne forteller at de ser mindre til rektor nå 

enn i oppstartsfasen og opplever at det er mindre tid til coatching samt at det er vanskeligere 

for rektor å se den enkelte like godt. Lærer 2 gir noen eksempler på at rektor ønsker å vise 

hvordan hun vil at de ansatte skal være og kommuniserer det tydelig i fellestiden. Det viser at 

rektor prioriterer å bruke fellestiden for å kommunisere med alle ansatte og ikke har samme 

mulighet som tidligere til å være tettere på den enkelte. Det virker som tid til oppfølging er en 

utfordring. Det er et velkjent problem at tid er en knapp ressurs. Det kan også tyde på at rektor 

har tillit til at lærerne kjenner rutinene og de har godt innarbeidede arbeidsmetoder. I 

oppstarten var alt nytt og rektor hadde sannsynligvis et større behov for å ha kontroll. I følge 

Tschannen-Moran (2014) kan rektor bygge tillit ved å legge til rette for profesjonelle 

læringsarenaer blant annet ved å fremme samarbeid og omsorg for hverandre (se kap.2.2.6). 

Lærerne opplever rektor som lyttende og en som tar i mot innspill fra ansatte, også innspill 

som kan være kritiske. De mener at rektor gir tydelige tilbakemeldinger og gir uttrykk for at 

innspill fra ansatte er ønsket. De er trygge på at rektor/ nærmeste leder vil stille opp for dem. 
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«Og de er ganske tydelige på å være lojale hvis du har utfordringer med elever og foreldre og 

de er rask til å komme med forslag og tiltak og, ja.» (Lærer 4). De opplever tilhørighet ved at 

rektor gir rosende tilbakemeldinger og at de føler seg viktige. Dette er tillitsbygging slik som 

«Trust-teorien» beskriver; gi positive tilbakemeldinger og støtte ansatte slik at de opplever 

mestring (Tschannen-Moran,2014). Studier innenfor selvbestemmelsesteorien viste at positive 

tilbakemeldinger på arbeidsoppgaver øker den indre motivasjon, ingen eller negative 

tilbakemeldinger minker den indre motivasjon (Deci og Ryan, 2000, s.59). Lærerne uttaler at 

det er en tydelig kultur i skolen på at en skal rose hverandre. Rektor er tydelig på at de ansatte 

skal framsnakke hverandre, se etter det positive og gode.  

5.1.1 Oppsummering 

Tilhørighet hviler ifølge selvbestemmelsesteorien på̊ gode relasjoner. Teorien forklarer at 

tilhørighet fremmes ved at en bryr seg. Lærerne fortalte at de opplevde rektor som en som 

brydde seg og at de følte seg sett. Gode relasjoner bygger på tillit, uten at det er tillit mellom 

rektor og ansatte, og mellom ansatte blir det vanskelig å bygge relasjoner og få til et godt 

samarbeid. Tschannen-Moran (2014) viser til hvor viktig tillit er for hele skolesamfunnet, 

hvert enkelt ledd i skolen er avhengig av hverandre og vil påvirke hverandre på forskjellig vis. 

Hun beskriver viktigheten av tillit mellom lærere, og mellom lærere og rektor, fordi dette vil 

kunne påvirke elevens resultater og samspillet med foreldrene og samfunnet forøvrig (2014, 

s.123:158:205). Våre funn viser at rektor ønsker å legge til rette for kunnskapsdeling og

samarbeid mellom lærerne. 

Skolen jobber etter felles verdier og visjon, har satt seg felles mål og jobber sammen med å 

utvikle seg gjennom arbeid i fellestiden. Rektor og lærerne sier at det er et prioritert mål at 

utviklingsarbeid stort sett skal skje i fellesskap for alle og at det forventes deling av kunnskap. 

Det er opprettet ulike arenaer for kunnskapsdeling, blant annet på digital plattform. Dette er 

med på å skape tilhørighet. Mestringsfølelse, bruk av kompetansen og utvikling av sin 

kompetanse er også områder som kan fremme tilhørigheten. Rektor legger til rette for 

kompetanseheving og utstrakt kunnskapsdeling. Det er i stor grad positivt sier 

intervjupersonene, men de peker også på noen utfordringer det medfører. Dette er områder 

som vi kommer mer tilbake til når vi drøfter kompetanse. Utfordringer knyttet til autonomi og 

tilhørighet er også nevnt her, det vil være et område som også blir drøftet under autonomi. 
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For å fremme tilhørighet har rektor ved valg av organisering, tidsbruk og sin kommunikasjon 

lagt til rette for at tilhørighet kan fremmes og dermed styrke den enkeltes indre motivasjon og 

tilliten mellom rektor og lærer. Samtidig kom det fram i intervjuene at det er enkelte 

utfordringer knyttet til den bundne arbeidstiden og den utstrakte bruken av fellesarbeid og 

forventningen til kunnskapsdeling. Det blir fortalt at det er travelt med mye fellestid, felles 

utviklingsarbeid og mye besøk på skolen fra andre skoler og institusjoner. Lærerne sier at de 

ønsker at det hadde vært mer tid til samarbeid på det enkelte team. De opplyser også om at 

tidspress fører til at en opplever å ikke strekke til. Det fører til mindre mestringsfølelse. 

5.2 Forskningsspørsmål 2 autonomi 

For å undersøke dette har vi tatt utgangspunkt i temaene: Kjernetid og møtetid, metodefrihet, 

tid til egen undervisningsplanlegging og tid til å samarbeide med andre. Som en av få skoler i 

Oslo har denne skolen innført fast arbeidstid. Denne arbeidstiden er systematisert i 

kjernetid/bundet tid, teamtid, fellestid, trinntid og undervisning. Kjernetiden er den tiden alle 

lærerne er tilstede på skolen, på andre skoler ville dette vært benevnt som bundet tid. De har 

valgt å kalle dette kjernetid og vi vil heretter bruke benevningen kjernetid og ikke bundet tid. 

Kjernetiden er organisert på følgende måte: Fellestid som er den tiden hele kollegiet er samlet 

og styrt fra ledelsen, innholdet er aktiviteter som utviklingsarbeid, foredrag, presentasjoner, 

kursing og lignende. Teamtid er den tiden alle lærere fra samme team samarbeider. Trinntid er 

den tiden lærere på samme trinn skal samarbeide. Egentid er den tiden som gjenstår etter 

undervisning til egen undervisningsplanlegging. 

På spørsmål til lærerne om hva de synes om kjernetiden og møtetiden er det blandede 

synspunkter. En av lærerne forteller at de ble informert om denne organiseringen på 

jobbintervjuet og har derfor forholdt seg til at det er sånn det er. De tre andre sier at sånn er 

det her på skolen. På den annen side forteller rektor at hvis de ansatte hadde ønsket seg sentral 

arbeidstidsavtale ville hun måttet gå tilbake til det. Deci og Ryan (2002) hevder at dersom de 

ansatte opplever og føler at de er med på å ta avgjørelser som påvirker deres arbeidsdag vil 

det være positivt for motivasjonen. I dette tilfelle kan det virke som at de ansatte er uvitende 

om at dette er mulig. Hadde de vært informert om dette ville det høyst sannsynlig (ifølge Deci 

og Ryan (2002) økt motivasjonen til å engasjere seg i hvorvidt denne arbeidstiden er fornuftig 

for dem som lærere. Tschannen-Moran (2014) skriver om hvor viktig det er med åpenhet i en 
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organisasjon og at lærere ser på rektor som tillitsverdig hvis hun kommuniserer både nøyaktig 

og imøtekommende. Har rektor vært nøyaktig nok i sin kommunikasjon med sine ansatte 

omkring mulighetene for å endre på arbeidstiden setter vi et spørsmålstegn ved. 

Rektor forteller at hun må sørge for at lærerne opplever den faste møtetiden som meningsfull 

og at hun pr dags dato ikke tror hun har hørt at noen har sagt noe på hvordan arbeidstiden er 

organisert. Kan kommunikasjonen ha sviktet her? Vi opplever at lærerne ikke vet at de har 

innflytelse på arbeidstiden sin. Deci og Ryan (2002) referer til at autonomi er det å føle at en 

er initiativtaker til egen atferd og opplever at en har valgmuligheter. Her kan det fra lærernes 

ståsted virke som at det ikke er valgmuligheter. Derimot forteller en av lærerne at arbeidstiden 

nå for første gang er blitt tatt opp i fagforeningen. Dette kan gi en indikasjon på at ikke hele 

kollegiet står samlet om fast arbeidstid. Vi stiller oss spørsmål om hvorfor lærerne ikke har 

tatt dette opp med rektor og gått til fagforeningen? Det kan se ut som at opplevelsen av 

autonomi blir oppfattet ulikt av ulike nivå på skolen og som kan komplisere forståelsen av det 

å være initiativtaker på egen skole. Det bør kanskje også arbeides mer med initiativ og 

tilbakemeldinger på skolen og at det behøves en klargjøring av den individuelle og systemiske 

autonomien.  

Felles for alle de fire lærerne er at de opplever møtetiden som ok hvis det er matnyttige saker 

på agendaen. Flere uttrykker at det ikke alltid er det og skulle ønske at de kunne brukt noe av 

møtetiden til egen undervisningsplanlegging. Rektor derimot sier som nevnt at hun må sørge 

for at lærerne opplever innholdet i møtene som meningsfylt. Hun påpeker at felles 

møtetidspunkt gjennom hele uken og fast arbeidstid er viktig fordi samarbeid er en felles 

verdi for oss, og fremhever;” Det er mellom mennesker ny kunnskap oppstår”. Hun presiserer 

at det er viktig at lærere og ledere har møter utenfor undervisning og at det er grunnen til at de 

har kjernetid. Deci og Ryan (2002) peker på at det er lite sannsynlig at en er indre motivert i 

situasjoner hvor en blir hardt kontrollert. Og da er spørsmålet/undrer vi oss over hvorvidt 

lærerne har opplevelsen av å bli hardt kontrollert når de sier at de skulle ønske seg mer 

egentid og at det er veldig mange kontrollerte møter gjennom uken. Selvbestemmelse vil si at 

en opplever å ha valg i den aktuelle situasjonen, og at selvbestemmelse er preget av 

fleksibilitet (Deci og Ryan, 1985). Er det tilstrekkelig med fleksibilitet her? Lærerne forteller 

at alle disse faste møteflatene er noe de må delta på og synes at det går utover tiden de har til 

egen planlegging av undervisning.  
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Selvbestemmelse oppstår som en følelse i mennesker og kan enten bli støttet eller hindret av 

miljøet. Det er derfor viktig å skape et miljø som støtter opp om selvbestemmelse (Deci og 

Ryan, 1985) slik at lærerne kan få opplevelsen av å være autonome. Det kan tolkes slik at det 

er et fravær av autonomistøtte på denne arbeidsplassen i forhold til å ha mulighet til å velge 

bort noen av de faste møteflatene når de ikke oppleves meningsfulle eller aktuelle. Vi 

opplever at lærerne ser på mange av møtene som plikt og noe som ikke bestandig er relevant 

for dem, men noe de bare må delta på.Hva kan dette gjøre med den indre motivasjonen til 

lærerne, denne lydigheten, bidrar det til økt indre motivasjon eller skapes det en konflikt i 

forhold til motivasjonsbegrepet? Det er derfor interessant å se på Deci og Ryans Organismic 

Intergration Theory (2002). Modellen viser en mulig utvikling av motivasjon fra ikke-

selvbestemt til selvbestemmelse og indre motivasjon. Ut i fra denne modellen har lærerne 

fravær av integrert regulering hva møtetiden angår og havner inn under kategorien ytre 

regulert.  

Vi undrer oss derfor over hvor de kritiske spørsmålene til rektor er som hun opplever at de 

ansatte tør å stille? Hvorfor blir det ikke stilt kritiske spørsmål til dette undrer vi oss 

over?  For å bygge tillit ser vi at rektor forsøker å legge til rette for kunnskapsdeling og 

samarbeid. Samtidig strider det mot behovet lærerne har for å ha mer bestemmelse over sin 

egen tid og uttaler at det er et problem for dem. Skal det skapes gode strukturer for å lette 

samarbeidet må lærerne få tid til å samarbeide, ha profesjonelle diskusjoner og ta beslutninger 

sammen (Tschannen-Moran, 2014). Vi opplever at rektor forsøker å få til nettopp dette, men 

det bør i hele kollegiet arbeides med å få en felles forståelse for tidsbruken.  

Dette fører oss over til å se på hvilken lederstil rektor utøver når det angår møtetiden. 

Verdsettende ledelse, også kalt klokt lederskap handler om å gjøre de rette tingene fremfor å 

gjøre tingene rett (Skrøvset, 2017) En grunnleggende forutsetning for å få til klokt lederskap 

er at leder og medarbeidere vil hverandre vel og finner ut hva som er bra i en situasjon og 

bygger videre på det. Under intervjuene vi hadde med rektor og lærere fikk vi nettopp det 

inntrykket, at rektor vil sine medarbeidere vel og tolket hennes lederstil til å plasseres under 

verdsettende ledelse. Så hvorfor opplever lærerne denne utfordringen vedrørende mangel på 

tid til egen planlegging fordi det er avsatt så mye tid til andre møter og samarbeidsformer? 

Det er mulig at dette handler om det vi nevnte ovenfor, at lærerne opplever at dette er bestemt 
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og ikke noe å gjøre med. Når en organisasjon er ny kan den ofte bære preg av visse normer og 

verdier de første årene. Det kan få betydning for den veien organisasjonen følger siden. Det 

vil derfor være interessant å se hvordan denne organisasjonen utvikler seg på sikt, spesielt når 

det gjelder kjernetiden. Det kan tyde på at skolekulturen her ikke har gitt rom for felles 

beslutninger og profesjonelle diskusjoner når det angår møtestrukturen. Rektors 

kommunikasjonsform har fragmenter av Læringssentrert ledelse (LL) der rektor innehar en 

styrende og instruerende rolle overfor skolens personale og blir sett på som det motsatte av 

demokrati. Vi tolker det dithen at lærerne har en viss autonomi, tross streng struktur i 

kjernetiden i organisasjonen.  

Vedrørende metodefrihet hos lærerne uttrykker rektor at så lenge den aktuelle metoden 

lærerne benytter i sin gjennomførelse av undervisning underbygger skolens mål og visjoner 

står de nesten fritt til å bruke de metodene de ønsker. Samtidig som hun understreker at hun 

har en forventning om at lærerne skal jobbe forskningsbasert og at de har en mal for “den 

gode timen” som er i tråd med Thomas Nordal og annen type forskning.  “Den gode timen” er 

en mal bestående av ulike kriterier som mål for timen, aktiviteter som underbygger kreativitet, 

samarbeid, kunnskapsbygging og oppsummering av timen. 

Rektor ønsker at hver og en lærer skal benytte sine egne selvvalgte metoder i gjennomførelsen 

av alle undervisningsøkter som er helt i tråd med en av underteoriene til 

selvbestemmelsesteorien til Deci og Ryan (2000, s.61) Organismic Integration Theory. Her 

vises det til en mulig utvikling av motivasjon fra ikke-selvbestemt, ytre motivert og sterk 

kontroll til den motsatte delen hvor en føler selvbestemmelse og indre motivasjon. Med 

økende internalisering øker følelsen av personlige forpliktelser og medfører større 

utholdenhet, mer positive selvoppfatninger og bedre kvalitet på engasjementet (Deci og 

Ryan,2000, s.61). Deci og Ryan (2000) påpeker også at en kan utøve handlinger fremmet av 

andre autonomt så lenge det stemmer overens med egne verdier og kan støtte andres verdier. I 

denne delen av studien vår har vi sett nettopp dette.   

Lærerne uttrykker at de er tro mot “Den gode timen” og alle er enige om at malen fungerer 

som et godt verktøy, og som en av lærerne sa “en god oppskrift og huskeregel når jeg skal 

planlegge undervisning” (lærer 2). Samtidig fremhever en av lærerne at det tar lang tid å 

utvikle gode digitale undervisningsopplegg. På denne skolen er alle elevene utstyrt med hver 

sin Ipad og begrepet “Ipadskolen” blir ofte benyttet. Lærerne forteller at å være en så 
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digitalisert skole gir både muligheter og begrensninger. Mulighetene en av lærerne trekker 

frem er den kunstneriske friheten det gir, fordi de ikke bruker et gitt læreplanverk. 

Begrensningene innebærer at de helst ikke skal benytte bøker. Samtidig uttrykkes det fra 

flertallet av lærerne at de opplever at de står fritt til å ta egne valg innenfor en relativ streng 

ramme. I følge Deci og Ryan (1985) handler behovet for autonomi om at mennesker har 

behov for å oppleve at egne interesser ligger til grunn for deres handlinger, og at de ikke 

styres av ytre press og kontroll. Lærernes autonomi kan her oppfattes som delvis ivaretatt i 

form av at de står fritt til å velge den metoden de selv synes fungerer best så lenge malen for 

den gode timen er fulgt. Deci & Ryan (2017) påpeker at vi mennesker ønsker å oppleve at 

vi har valg og at det handler om at vi ønsker å ha kontroll på utfallet av handlingen. 

Samtidig som vi selv ønsker å velge hvilke aktiviteter vi vil delta i, når vi vil starte dem og 

hvor lenge de skal vare (Deci & Ryan 2017). Nettopp dette opplever vi at lærerne har 

mulighet til så lenge de følger den gitte malen.  

Rektor viser her en lederstil som er i tråd med Transformasjonsledelse hvor det legges vekt på 

indre motivasjon og positiv selvutvikling hos enkeltpersonene der en formidler 

organisasjonens mål og visjon. Li (2013, s.17) og Kuvaas og Dysvik (2012) hevder at indre 

motivasjon som kilde til gode prestasjoner er mer effektivt enn ytre motivasjon i jobber hvor 

kvalitet, læring, forståelse, kreativitet og utvikling er viktigere enn kvantitet. På den annen 

side får denne strenge malen alle skal følge oss til å se på styringsformen fra NPM 

accountability og vi stiller oss spørsmål om dette er en måte å ansvarliggjøre lærerne og deres 

resultater. Vi tror at dette kan medføre en begrensning i opplevd autonomi som kan medføre 

mindre indre motivasjon hos lærerne. Motivasjonen her synes å bære preg av være påvirket av 

ytre faktorer som i henhold til Selvbestemmelsesteorien vil være mindre gunstig enn indre 

motivasjon (Deci og Ryan, 1985). 

Rektor sier at noe av intensjonen for teamtid og trinntid er at lærerne sammen skal planlegge 

undervisning og dele undervisningsopplegg med hverandre. Flere av lærerne uttrykker at 

nettopp det er utfordrende, og påpeker at det bare er deg som lærer som kan “eie” 

undervisningsopplegget. Du må gjøre det til ditt eget, det å få et ferdig undervisningsopplegg 

av andre lærere er ikke entydig med at det er ferdig til bruk for deg. Her må det lages 

tilpasninger for deg som lærer og din elevgruppe. Og det krever tid, som flere uttrykker at de 

ikke har nok av. Vi undrer oss over hvorfor alle undervisningsopplegg skal utarbeides i 
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fellesskap og dels med alle i etterkant? Er det for at ledelsen skal ha kontroll og oversikt? Blir 

autonomien og tilliten til den enkelte lærer ivaretatt ved en slik organisering og bidrar dette til 

indre motivasjon er spørsmål vi stiller oss. 

Vedrørende spørsmål om nok tid til egen undervisningsplanlegging uttrykker en lærer 

umiddelbart at; «nei, det har vi ikke fordi det går ekstremt mye tid til fellesmøter og 

samarbeidsprosjekter» (Lærer 2). Samtidig som det settes høye krav til undervisningen, som 

skal være grundig gjennomtenkt og tilpasset alle nivåer i elevgruppen som er i tråd med 

skolens verdier og visjon. Læreren opplever derfor at tiden som er avsatt til planlegging av 

egen undervisning, som er en dag i uken, er for lite. En annen lærer forteller at det tror han 

ingen lærer opplever;” det blir aldri nok tid til undervisningsplanlegging” (Lærer 2). Denne 

læreren tror at det ligger forventninger fra ledelsen om at hvis du legger ned mye arbeid i 

undervisningsopplegget i år så blir det bedre fremover fordi undervisningsoppleggene skal 

være “generiske”. Og de skal deles med andre. Læreren synes ikke dette er optimalt, fordi 

undervisningsopplegg du mottar fra andre må modifiseres og gjøres til ditt eget.  

Forskning fra Kuvaas og Dysvik (2012, s.67) viser til at det er en sammenheng mellom 

arbeidsprestasjoner og jobbautonomi, at jobbautonomi har direkte effekt på 

arbeidsprestasjoner og indirekte effekt på arbeidsprestasjoner gjennom indre motivasjon. De 

sier videre at ved indre motiverte ansatte vil en organisasjon ha ansatte som i større grad 

jobber selvstendig og effektivt. Dette får oss til å se på Tschannen-Moran (2014, s.19) sin 

definisjon på tillit som handler om å våge å være sårbar basert på den tiltroen du har til 

andre; at du stoler på at den andre part viser deg velvilje, er ærlig, viser åpenhet, er pålitelig 

og har den nødvendige kompetansen. Vi tenker at skolen bør diskutere hvordan rektor kan 

vise lærerne mer tillit og tiltro slik at de kan få muligheten til å jobbe mer autonomt og 

utvikle egne selvstendige undervisningsopplegg.  

I overordnet del i ny læreplan pekes det på at skoleledelsens oppgave er å ha velutviklede 

strukturer for samarbeid. Kanskje er tiden moden for å diskutere strukturen for samarbeid ved 

denne skolen som har vært den samme siden åpningen for 4 år siden. Ludvigsenutvalget 

(NOU2015:8, s.91) mener at kompetente valg av metoder og arbeidsmåter i kollegiale 

samarbeid kan øke kapasiteten i skolen og bidra til økt læringsutbytte for elevene Og det er 
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nettopp det som er lærernes hovedmål, at elevene skal få et godt læringsutbytte av deres 

undervisningsopplegg gjennom en velfungerende metode tilpasset, utviklet og utøvet av den 

enkelte lærer.  

5.2.1 Oppsummering 

Det er mye som indikerer at lærerne ved denne skolen gjør det som forventes fra ledelsen og 

at det er liten kultur for å sette spørsmålstegn ved situasjoner som ikke er ideelle. Dette kan 

minne om en lederstil som dreier i retning av LL der fokuset er på rektor i sentrum for 

ekspertise og gjennomføringskraft. Vi ser at det er et spenningsfelt vedrørende kjernetiden og 

lærerne ga uttrykk for mindre grad av autonomi vedrørende innflytelse på innholdet og 

møtevirksomheten i fellestiden. Kjernetiden skal nå tas opp i fagforeningen. Tschannen-

Moran (2014) viser som nevnt til velvilje og at det kan bygge tillit og påpeker at som leder må 

du vise at du vil de ansattes beste. De ansatte må bli behandlet seriøst og kjenne at 

forventningene og kravene leder stiller til en er basert på god vilje og et ønske om at de skal 

lykkes. Når ansatte har tillit til leder vil det være større aksept for kravene og forventningene 

en stiller. Ved å være synlig, tilgjengelig og lytte til ansatte viser leder respekt og at du bryr 

deg og er opptatt av å støtte ansatte. Vi stiller oss derfor spørsmålet om kanskje rektor er for 

lite synlig til at hun ser hvilke utfordringer lærerne har i forhold til organiseringen av 

kjernetiden. 

Ut ifra teori og forskning sett i sammenheng med funnene kan det se ut til at det er en 

utfordring å finne god balanse mellom autonomi og styring fra rektors side. Gjennom mange 

år som ansatte i skolesektoren er det også vår oppfatning at dette er et dilemma og et 

vanskelig område for en rektor. Hvor mye selvbestemmelse skal lærerne ha og hvor stram 

skal styringen være? Opplevd autonomi hos den enkelte kan også være forskjellig. Det en 

lærer opplever som selvbestemmelse kan oppfattes annerledes hos en annen. Behovet for å 

oppleve autonomi i jobben kan også være forskjellig fra lærer til lærer. Vi tolker lærerne 

dithen at de opplever autonomi på enkelte områder som de mener er viktige for dem, samtidig 

gir de uttrykk for at det er andre områder hvor de opplever liten grad av autonomi.  

Som vi har sett i drøftingen er det liten eller ingen grad av medbestemmelse i prosessen hvor 

beslutninger angående strategiske valg for hva skolen skal jobbe med fremover. Her oppleves 
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det liten eller ingen autonomi fra lærerne. På den annen side opplever de i større grad 

medbestemmelse og muligheter for å påvirke egne valg i gjennomføringsfasen. 

5.3 Forskningsspørsmål 3 kompetanse 

Vi drøfter her kompetansebehovet, mestringsfølelsen og kunnskapsdelingen hos lærerne og 

hvordan rektor ivaretar lærernes kompetanse ved å vise tillit. Ved at rektor legger til rette for 

kompetanseheving og kunnskapsdeling vil lærerne kunne øke sin kompetanse. Kompetanse 

handler om at ansatte opplever at de mestrer jobben sin. Innen selvbestemmelsesteorien er det 

et viktig psykologisk behov som må dekkes for å føle indre motivasjon (Deci og Ryan, 1985). 

Dette kan være med på å bidra til økt indre motivasjon og lærerne gir også uttrykk for at de 

setter pris på mulighetene til kompetanseheving og ser nytten av å få tid til kunnskapsdeling. 

Utfordringen er det omfanget som dette arbeidet har. Lærerne opplever at tidsbruken stjeler 

tid fra egen undervisningsplanlegging og tid til teamsamarbeid. Lærer 2 poengterer at det er 

viktig at kunnskapsdelingen oppleves nyttig for lærerne og sier at det enkelte ganger ikke har 

vært tilstrekkelig drøftet og vært enighet omkring det arbeidet som skal gjøres. Han uttaler at 

lærerne enkelte ganger har tenkt at dette kommer til å feile og at det har det gjort. 

Ved at lærerne opplever arbeidsoppgavene som passe utfordrende bidrar det til 

kompetansefølelse og mestringsfølelse noe som ifølge selvbestemmelsesteorien kan øke den 

indre motivasjonen. Li (2013) viser til at det er viktig at rektor gir lærerne passe utfordrende 

oppgaver og det er i tråd med transformasjonsledelse. Samtidig som LL-modellen påpeker at 

rektor har en autentisk interesse om å bidra til lærernes profesjonelle utvikling (Brandmo og 

Aas,2017) noe vi også ser hos rektor. Rektor legger tydelig vekt på at hun er opptatt av 

lærernes og ledelsens læring. Hun vektlegger at læringen skjer «mellom oss» og at det er i 

samspillet i hele kollegiet ny læring skjer. Anerkjennelse av lærernes kompetanse og 

tilbakemeldinger fra rektor er med på å gi tillit. Rektor legger vekt på at hun ønsker å vise at 

hun setter pris på arbeidet lærerne gjør og viser det gledelig frem når skolen får besøk. 

Lærerne sier at rektor er flink til å skryte av dem og løfte fram det arbeidet de gjør. Rektors 

utøvelse av ledelse og kommunikasjon er viktig for å gi lærerne mestringsfølelse og 

bekreftelse av nødvendig kompetanse. Dette innebærer å bli sett, respektert og anerkjent slik 

Tschannen-Moran (2014) beskriver og at arbeidsoppgavene er passe utfordrende slik at en 

opplever at kunnskap, evner og ferdigheter strekker til i jobben (Deci og Ryan,2002).  
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Skolen har som nevnt mye besøk og det kan bidra til synliggjøring av lærerens arbeid, noe 

som gjør at lærerne blir sett og arbeidet anerkjent. Dette er noe rektor bruker bevisst for å 

løfte den enkelte og skolen, samtidig som lærerne gir uttrykk for at det er positivt oppleves 

det også som strevsomt og at det tar mye av arbeidstiden deres. Det opplyses også at det ikke 

er alle lærerne som ønsker besøk. Lærerne sier at rektor tar hensyn til dette. Det kan være 

utfordrende å få tid nok til jobben som skal gjøres i klasserommet når de deltar i 

utviklingsarbeid. De mener at rektor er klar over dilemmaet mellom behovet for tid til 

utviklingsarbeid og oppfølging av klasseromsarbeidet. Lærerne opplever at det kan være en 

lojalitetskonflikt for ansatte. Hva skal lærerne prioriterer i en travel hverdag? Lærerne føler at 

det blir stilt forventninger til dem fra mange hold samtidig. Spørsmålene angående tidsbruk 

og organisering drøfter vi i kapitlene om tilhørighet og autonomi, men vi vil påpeke at det 

også er en utfordring som omhandler kompetansebegrepet. 

Rektor er opptatt av at de må jobbe med utviklingsarbeid. Dette er et område hvor rektor må 

foreta prioriteringer mellom behovet for utviklingsarbeid og omfanget av det, og behovet 

lærerne har for tid til eget arbeid og teamarbeid. Dette ser ut til å være en utfordring som vi 

tidligere har påpekt i drøftingen både om tilhørighet og autonomi. Som vi tidligere har antydet 

er det viktig å drøfte dette med lærerne slik at de opplever autonomi og samtidig får dekket 

behovet for kompetanse. Rektor bruker fellestiden som et kompetansehevende tiltak ved at 

lærerne jobber med utviklingsarbeid og presenterer sitt arbeid. Lærerne ga uttrykk for at det er 

kompetansehevende, samtidig som de opplever det krevende å få nok tid til egen planlegging 

av undervisning og teamarbeid. Rektor sier at hun legger vekt på dialog med ansatte om 

innholdet i fellestiden og ønsker tilbakemeldinger fra dem. Det kan virke som lærerne ikke 

har vært tydelige nok i dialogen med rektor om denne utfordringen. Kompetanseopplevelsen 

har ifølge Deci og Ryan (2000) en brobyggende funksjon mellom ytre faktorer og indre 

motivasjon. Positiv verbal tilbakemelding (ytre motivator) som omhandler ytelse eller 

kompetanse, er en viktig forutsetning for den positive sammenhengen mellom kompetanse og 

indre motivasjon. 

Et annet område hvor lærerne opplever at kompetansen blir ivaretatt er ved timeplanlegging. 

Lærerne får etter føringer fra ledelsen bestemme hvem som underviser i hvilke fag og 
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hvordan timeplanen skal være. Dette er også autonomistøttende, det gir lærerne opplevelse av 

selvbestemmelse og valgmuligheter. Dette er i tråd med selvbestemmelsesteorien og støtter 

den indre motivasjonen. Rektor viser også tillit til lærerne ved å gi dem ansvaret for 

timeplanleggingen. Her viser hun at hun stoler på lærernes kompetanse og gir dem mulighet 

til å samarbeide om et område som er av stor betydning for dem. Både anerkjennelse og 

respekt for lærernes kompetanse blir ivaretatt i henhold til «Trust-teorien» (Tschannen-

Moran, 2014). 

Etter uttalelsene fra lærerne tyder det på at lærerne har tillit til rektors kompetanse og vilje til 

å ønske deres beste. De oppgir at rektor stiller opp for dem ved behov og at det er god støtte å 

få bare de etterspør det selv. Velvilje og kompetanse hos rektor er to aspekter som vektlegges 

i «Trust-teorien». Det er ulike oppfatninger hos lærerne om i hvilken grad rektor kjenner til 

deres kompetanse, styrke og svakheter. En lærer mener at rektor har god kjennskap til hennes 

kompetansen og motsatsen er den som sier at hun opplever at rektor ikke kjenner til hennes 

svakheter og det hun strever med. Samtidig forteller hun at i medarbeidersamtalene så får hun 

sagt det hun har behov for. Alle føler likevel tillit fra rektor, enten ved fraværet av oppfølging 

og kjennskap til kompetansen eller ved at rektor har god kjennskap til kompetansen. Deci og 

Ryan (1985) sier at de psykologiske grunnbehovene i tillegg til å være allmenngyldige for alle 

mennesker i alle kulturer også har en individuell dimensjon. Kausalitetsorienteringsteori 

(COT) beskriver de individuelle forskjellene som kan påvirke selvbestemt atferd, samt 

hvordan omgivelsene innvirker på̊ selvbestemt orientert atferd (Deci og Ryan, 2002).  

Mye tyder på at det er rektor som på forhånd foretar alle beslutninger og lærerne savner å få 

muligheten til å kunne påvirke i enkelte beslutningsprosesser som angår kunnskapsdeling og 

kompetanseheving. Lærerne er spesielt opptatt av organiseringen av arbeidstiden og synes 

forholdet mellom kompetanseheving og tid til arbeidet rundt elevene ikke er tilfredsstillende. 

Vi ser at opplevelsen av tillit til lærerne kan overstyres av behovet for kontroll. Rektor kan 

oppleve behovet for kontroll kontra å vise tillit til lærerne som et dilemma, da hun som følge 

av styringsreformen NPM og accountabilitybegrepet stilles til ansvar for skolens resultater.  
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5.3.1 Oppsummering 

Vårt inntrykk er at lærerne opplever rektor som en som gir dem tillit og de kan føle tillit til 

angående kompetansebegrepet. Dog er opplevd autonomi noe vi anser som en utfordring her. 

Slik vi har oppfattet og drøftet uttalelsene fra lærerne angående kompetanse mener vi at det 

kan være et område som kan bli en utfordring for lærere og rektor. Det kan tyde på at det er 

foretatt en god del organisatoriske valg av rektor som lærerne har mindre mulighet til å 

påvirke; kjernetid, satsingsområder, innhold i fellestiden, omfang av kunnskapsdeling og 

besøk av utenforstående. Dette er områder som ikke bare omhandler kompetanse, men også 

tilhørighet og i høyeste grad autonomi. Selvbestemmelsesteorien understreker at autonomi er 

en forutsetning for at kompetansebehovet kan tilfredsstilles. Miljøet bør være 

autonomistøttende. Dette fordi kompetanse ikke anses som en oppnådd ferdighet eller evne, 

men som en følelse av tillit til seg selv gjennom egne handlinger (Deci og Ryan, 2002). 

Kompetanse relateres dermed til en følelse eller opplevelse. Lærerne gir som nevnt uttrykk for 

at rektor støtter dem og de føler seg ivaretatt og sett av rektor, denne opplevelsen av 

anerkjennelse av sin kompetanse og følelse av mestring støtter lærernes kompetansefølelse og 

vil kunne gi en økt indre motivasjon og tillit. Vår oppfatning er at det jobbes mye med 

kompetanseheving og kunnskapsdeling. Dette kan som nevnt ha positive og negative sider. 

Behovet for kontroll i et styringsperspektiv kan medføre en negativ påvirkning for tilliten 

lærerne har til rektor. 
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6 Konklusjoner og implikasjoner 

I vår casestudie hadde vi til hensikt å undersøke om tillit fra rektor kan bidra til indre 

motivasjonen hos lærere. Det har vi gjort gjennom problemstillingen: Hvordan kan rektor 

bidra til indre motivasjon hos lærerne gjennom å vise tillit?  

6.1 Konklusjoner 

Vi undersøkte dette gjennom metoden halvstrukturert kvalitativt intervju hvor vi intervjuet en 

rektor og fire lærere ved en grunnskole i Oslo-området. Vi har delt inn funnene våre i tre 

kategorier: tilhørighet, autonomi og kompetanse. 

Funnene fra kategorien tilhørighet viser at rektor jobber aktivt med å bygge relasjoner i 

kollegiet ved å legge til rette for kunnskapsdeling og samarbeid mellom lærerne. Hun har 

innført kjernetid på skolen og har større mulighet for å samle hele kollegiet som kan bidra til 

økt tilhørighet. Lærerne fortalte at de opplevde rektor som en som brydde seg og at de følte 

seg sett. Tillit er viktig for hele skolesamfunnet, hvert enkelt ledd i skolen er avhengig av 

hverandre og vil påvirke hverandre på forskjellig vis (Tschannen-Moran, 2014). Vi ser 

samtidig i våre funn at kjernetiden ikke bare har en positiv side. Det blir sagt at denne 

tidsbruken fører til at lærerne opplever at de kommer i en konfliktsituasjon mellom kravet til 

tilstedeværelse i fellestiden med behovet for tid til oppfølging av den enkelte elev og klasse. 

Slik at arbeidet for å bygge tilhørighet kommer i konflikt med lærernes autonomi. Fra rektors 

synspunkt kan kjernetiden være et viktig verktøy for å øke tilhørigheten og 

fellesskapsfølelsen. 

Funnene fra kategorien autonomi viser at det er et spenningsfelt vedrørende kjernetiden og 

lærerne ga uttrykk for mindre grad av autonomi vedrørende innflytelse på innholdet og 

møtevirksomheten i fellestiden. Lærerne opplever liten eller ingen grad av medbestemmelse 

og autonomi i prosessen hvor beslutninger angående strategiske valg for hva skolen skal 

jobbe med fremover. På den annen side opplever de i større grad medbestemmelse og 

muligheter for å påvirke egne valg i gjennomføringsfasen og stor grad av autonomi. I følge 
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Deci og Ryan (1985) handler behovet for autonomi om at mennesker har behov for å oppleve 

at egne interesser ligger til grunn for deres handlinger, og at de ikke styres av ytre press og 

kontroll. Som vi har drøftet i kapittel 5 ser vi at lærerne har internalisert skolens visjon og 

verdier og gjort de til sine egne slik det beskrives i Selvbestemmelsesteorien. Vi oppfatter det 

slik at lærernes motivasjon vedrørende skolens visjon og verdier kan være ytre motivert noe 

som kan forklares ved at ledelsen fra oppstart av skolen hadde utarbeidet og forhåndsbestemt 

dette.  

Et annet funn vi ser som interessant er metodefriheten, her oppfattes lærernes autonomi som 

delvis ivaretatt i form av at de står fritt til å velge den metoden de selv synes fungerer best så 

lenge malen for den gode timen er fulgt. Deci & Ryan (2017) påpeker at vi mennesker 

ønsker å oppleve at vi har valg og at det handler om at vi ønsker å ha kontroll på utfallet av 

handlingen. Samtidig som vi selv ønsker å velge hvilke aktiviteter vi vil delta i, når vi vil 

starte dem og hvor lenge de skal vare (Deci & Ryan 2017). Nettopp dette opplever vi at 

lærerne har mulighet til så lenge de følger den gitte malen. Rektor viser her tillit til at den 

enkelte lærer selv vet best hvilke metoder som fungerer godt for sine elever og står fritt til å 

velge innenfor de rammene som foreligger. 

Funnene fra kategorien kompetanse viser er at det jobbes mye med kompetanseheving og 

kunnskapsdeling. Dette kan ha positive og negative sider. Det positive er at de føler seg 

ivaretatt og sett av rektor og at hun viser at hun anerkjenner deres kompetanse. I fellestiden 

legges det til rette for kollektiv kompetanseheving. Lærerne opplever at de har 

arbeidsoppgaver og forventninger fra rektor som samsvarer med deres kompetanse. Dette gir 

en følelse av mestring som støtter lærernes kompetansefølelse og kan gi en økt indre 

motivasjon. Behovet for kontroll i et styringsperspektiv kan medføre en negativ påvirkning 

for tilliten lærerne har til rektor. Det kan tyde på det er foretatt en god del organisatoriske valg 

av rektor som lærerne har mindre mulighet til å påvirke; kjernetid, satsingsområder, innhold i 

fellestiden, omfang av kunnskapsdeling og besøk av utenforstående. Dette er områder som 

ikke bare omhandler kompetanse, men også tilhørighet og i høyeste grad autonomi. 

Selvbestemmelsesteorien understreker at autonomi er en forutsetning for at 

kompetansebehovet kan tilfredsstilles.   
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Rektor viser tillit til lærerne ved å gi dem ansvaret for timeplanleggingen. Her viser hun at 

hun stoler på dem og deres kompetanse når hun gir dem mulighet til å samarbeide om et 

område som er av stor betydning for dem. Både anerkjennelse og respekt for lærernes 

kompetanse blir ivaretatt i henhold til «Trust-teorien» (Tschannen-Moran, 2014). Lærerne gir 

uttrykk for at de har tillit til rektors kompetanse og vilje til å ønske deres beste. De oppgir at 

rektor stiller opp for dem ved behov og at det er god støtte å få bare de etterspør det selv. De 

synes at rektor er flink til å gi positive tilbakemeldinger og følge opp avtaler som er gjort. De 

fem aspektene som Tschannen-Moran, (2014) viser til for å skape tillit er tilstede i relasjonen 

mellom rektor og lærere når det angår kompetansebegrepet. 

Funnene fra denne studien kan øke vår forståelse av hvordan tillit bør utøves for å skape indre 

motivasjon hos lærere. Og kan være et utgangspunkt for andre rektorers utvikling av 

tillitsbasert ledelse samt videre forskning. 

6.2 Implikasjoner for praksis og videre forskning 

Oppgavens formål har vært å øke forståelsen for tillitsbasert ledelse, mer presist hvordan 

rektor kan bidra til indre motivasjon ved å vise tillit. 

Funnene viser at rektor ikke tar med lærerne i beslutningsprosesser som blant annet 

omhandler hva slags type utviklingsarbeid det skal arbeides med på skolen. For å bygge tillit 

og skape indre motivasjon kan en mulig løsning her være at lærerne får være delaktige i de 

strategiske valg som angår hele skolen og involveres i prosessen før den er besluttet. Blir 

lærerne involvert på et tidligere tidspunkt vil de i større grad kunne få et eierforhold til 

utviklingsarbeidet som igjen kan bidra til indre motivasjon for arbeidet. Behovet for autonomi 

også kalt selvbestemmelse er av betydning for den indre motivasjonen hos ansatte. Autonomi 

er å handle ut fra interesser og verdier hos seg selv (Deci og Ryan, 2002). Det er ikke 

ensbetydende med at ansatte bestemmer alt selv uten innblanding eller påvirkning av leder. 

Autonomi refererer til det å føle at en er initiativtaker til egen atferd og opplever at en har 

valgmuligheter. Dersom ansatte opplever og føler at de er med å ta avgjørelser som påvirker 

deres arbeidsdag vil det være positivt for motivasjonen. Følelsen av selvbestemmelse og lite 

ytre kontroll vil kunne forsterke den indre motivasjonen. 
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Empiriske funn i denne studien gir også noen implikasjoner når det gjelder rektors 

organisering av kjernetiden som lærerne uttrykker at de ikke er helt fornøyd med. Rektor 

oppgir at dersom lærerne ikke ønsker denne organiseringen av arbeidstiden vil hun gå tilbake 

til sentral arbeidstidsavtale. Kjernetiden skal nå diskuteres i fagforeningen Skal det i 

fremtiden fortsette å være kjernetid slik rektor med gode hensikter har besluttet bør 

organiseringen av denne drøftes med hele kollegiet. Funnene våre viser at lærerne ønsker 

større valgmuligheter om hvordan kjernetiden skal brukes. Det er spesielt innholdet i 

kjernetiden som er problematisk ikke at det er fast arbeidstid. En mulighet for å ivareta 

lærernes ønsker vedrørende dette kan være å la de selv få vurdere om alle oppsatte og 

planlagte fellesmøter og samarbeidsmøter alltid krever deltakelse når andre viktige oppgaver 

bør prioriteres. Rektor hevder at alle lærerne er fornøyd med denne organiseringen. Samtidig 

viser funnene det motsatte og det fremkommer at lærerne opplever at de kommer i en 

konfliktsituasjon mellom fellestid og egentid. Rektor kan vise tillit til lærerne ved å la dem ta 

selvstendige valg, det vil gi lærerne en mulighet for å oppleve autonomi og det kan øke den 

indre motivasjonen hos lærerne. Selvbestemmelse oppstår som en følelse i mennesker, de 

kan enten bli støttet eller hindret av miljøet (Deci og Ryan, 1985). Å skape et miljø som 

støtter opp om selvbestemmelse blir dermed viktig slik at lærerne opplever å være autonome. 

Ved at rektor aktivt går inn for å legge til rette for selvbestemmelse i arbeidet til lærerne vil 

de oppleve autonomistøtte (Deci og Ryan, 2000). 

Et annet område som opptok alle lærerne var at tiden de hadde til egen 

undervisningsplanlegging ikke var tilstrekkelig på grunn av alle de faste møteflatene. 

Disponeringen av arbeidsoppgaver innenfor kjernetiden er strengt styrt og går på bekostning 

av tiden til å planlegge egne undervisningsopplegg. Vi tolker det dithen at det er en svakhet i 

kommunikasjonen mellom rektor og lærerne vedrørende innholdet i kjernetiden. Slik at som 

nevnt ovenfor tror vi at både rektor og lærere vil være tjent med å få diskutert dette i kollegiet. 

For å besvare problemstillingen: Hvordan kan rektor kan bidra til indre motivasjon hos 

lærerne gjennom å vise tillit? Vi har i gjennom studien drøftet og vist til flere funn som viser 

at rektor bidrar til indre motivasjon hos ansatte ved å vise tillit. Et område som har pekt seg ut 

er innføringen av kjernetiden som har både positive og negative sider. Vi mener at rektor ved 

å ha innført kjernetid kan ha bidratt til indre motivasjon og tillit hos lærerne spesielt innenfor 

områdene tilhørighet og kompetanse. Utfordringen slik vi ser det er opplevelsen av autonomi 
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for lærerne. Som vi har påpekt i konklusjonene mener vi at autonomi er et felt som rektor har 

utviklingsutviklingspotensiale i samarbeid med lærerne. Dette mener vi er hovedfunnet i 

undersøkelsen vår.   

Autonomi er et av flere områder som er en utfordring å håndtere for ledere og som kan skape 

dilemmaer i både offentlig og privat sektor; Hvordan håndtere behovet for autonomi kontra 

behovet for styring og kontroll, for å oppnå de resultatene som ønskes fra ledelse og 

myndighetenes side? Vi mener dette er et viktig område å studere og forske videre på. Vi ser 

at det er aktuelt og blir forsket på allerede av mange og vi har i vårt teorirammeverk valgt å 

forholde oss til Deci og Ryan, Tschannen-Moran og Dysvik og Kuvaas. Det er allerede 

konstatert at det er behov for mer forskning på selvbestemmelsesteori i organisasjoner (Gagné 

& Deci, 2005; Kuvaas & Dysvik, 2016). En aktuell problemstilling for videre forskning på 

feltet kan være å undersøke hvordan lærere opplever muligheten for autonomi i arbeidet og 

hvordan det legges til rette for autonomistøtte fra rektor? Vi har i løpet av arbeidet med 

masteroppgaven lest flere studier og masteroppgaver som tar for seg autonomi og 

motivasjonsbegrepet og ser at dette er en aktuell problemstilling. 

Vi opplever at temaet er aktuelt og at tillit er et viktig fundament i all samhandling mellom 

mennesker som mange studier underbygger. Vi har sett flere eksempler på debatter i mediene 

om tillit blant annet i utdanningssektoren i Oslo den siste tiden. Vi tenker at mer kunnskap om 

hvordan tillit kan skapes og beholdes i en organisasjon vil være et bidrag for en bedre hverdag 

for ansatte og ledelse.  



74 



75 

7 Litteraturliste 

Aas, M. og Paulsen, J.M. (red.). (2017). Ledelse i fremtidens skole, Bergen: Fagbokforlaget 

Vigmostad & Bjørke AS 

Bragelien, I. (04/2012) (Volum 28) Individuelle eller kollektive belønninger? - Teori, empiri 

og norske bankeksempler hentet fra: 

https://www-idunn-

no.ezproxy.uio.no/pof/2012/04/individuelle_eller_kollektive_belnninger_-

_teori_empiri_  

Buch, R., Dysvik, A., Kuvaas B.(red). (2016). Produktiv motivasjon i arbeidslivet. (1.utg) 

Oslo: Cappelen Damm AS 

Dallan, O (2012) Metode og oppgaveskriving. (5.utg) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS 

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985) Intrinsic motivation and self-determination in human 

behaviour. New York: Plenum. 

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (Eds., 2002) Handbook of Self-Determination Research, NY: The 

University of Rochester Press. 

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2002) An Overview of Self-Determination Theory: An 

Organismic- Dialectical Perspective. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook 

of Self-Determination Research, pp. 3-33. NY: The University of Rochester Press. 
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8 Vedlegg 

 

8.1 Vedlegg 1 Forespørsel om deltakelse i 

forskningsprosjektet 

 

I forbindelse med vår masterstudie i Utdanningsledelse ved UiO holder vi nå på å skrive en 

masteroppgave, som skal leveres i november/desember 2018. 

 

Bakgrunn og formål 

Temaet i vår master er tillitsbasert ledelse, med fokus på hvordan leder kommuniserer tillit til 

sine ansatte. Med denne studien ønsker vi å forsøke å finne ut hvordan leder bruker tillit i sin 

daglige ledelse av organisasjonen.  

 

Vår problemstilling er: 

 ”På hvilken måte kan lederen bidra til å øke motivasjonen hos den enkelte medarbeider ved å 

vise tillit gjennom sin kommunikasjon?” For å belyse problemstillingen ønsker vi å intervjue 

noen ansatte i tillegg til rektor på deres skole. Vi har fokusert på noen områder som 

kjennetegner tillit, disse er:  

Kommunikasjon, tilhørighet/ fellesskap, autonomi og kompetanse. 

 

Praktisk gjennomføring 

Intervjuet vil bli gjennomført på din arbeidsplass og vi regner med omtrent 30 minutter på 

selve intervjuet. Intervjuene er halvstrukturerte, det betyr at temaene for oppgaven er 

utgangspunktet for samtalen med noen oppfølgende spørsmål hvis det er behov for det. Vi er 

interessert i å høre hvordan du opplever at tillit blir vist deg i din daglige arbeidssituasjon.  

Intervjuene blir tatt opp og transkribert (lydfilen blir skrevet ned.) Lydfilen makuleres senest 

to mnd. etter at masteroppgaven er levert.  

 

Deltakelse i intervjuet er frivillig, og du kan når som helst velge å avbryte deltakelsen uten å 

oppgi noen grunn. For oss er det viktig å presisere at anonymitet står svært sentralt i 

datainnsamlingen. Alle intervjupersoner og arbeidsplass vil være anonymisert når oppgaven 

er ferdig. Alle data som er benyttet i utarbeidingen av oppgaven vil behandles konfidensielt, 

og kun være tilgjengelig for de undertegnende. Videre vil dataene slettes senest to mnd. etter 

oppgaven er levert. 

 

Vi håper du stiller deg positiv til denne forespørselen, og at vi i løpet av uke 7 kan finne 

tidspunkt for intervjuet. Dersom du har spørsmål kan du kontakte; Tom-Åge Aslaksen, 

mobilnr.99617777 eller vår veileder Christian Brandmo ved UIO mobnr.902 08 596 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

Vennlig hilsen 
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Tom-Åge Aslaksen, Anne Moen og Masoumeh Derakhshan 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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8.2 Vedlegg 2 Intervjuspørsmål og bearbeidet 

transkribering av intervju med rektor 

 

 

Forsknings-

spørsmål 
Spørsmål Kode Svar Analyse 

     

1. Hva 

kjennetegner 

lederens 

kommunikasj

on for at den 
ansatte 

opplever 
tilhørighet og 

felleskap? 

1.Involverer du de 

ansatte i planleggingen 

av utviklingsarbeid 

som skolen ønsker å 

jobbe med? 
 

(Hvordan gjøres dette, 
har du noen 

eksempler?) 

• Involvering 

• Møteflater 

• Møtetider 

• Verdier 

• Visjon 

• Eierskap 

• Samtale/diskutere 

• Rammer 

• Tillit 

• Fellesskap 

Det gjør vi i stor grad. 

Var nødt til å sette en retning. 

Hadde en visjon og verdier. 

Ledergruppa besluttet det i 

forkant (er en ny skole). 
Hvordan få lærerne til å få 

eierskap? 
Ludvigsenutvalget - hentet visjon/ 

verdier derfra. Hvordan få det til å 

bli lærernes sitt? 
Når vi startet opp brukte vi en del 

tid på å snakke om verdiene. Hva 

ønsker vi å legge i de verdiene? 
Opptatt av å få med lærerne til å 

definere hva det faktisk var 

(verdiene). 
Brukte «Golden circel»; hva er 

dette, hvordan brukes det, 

hvordan kommer det ut i den 
andre enden? 

Brukte mye tid på det i 

oppstarten, snakke sammen og 
diskutere det (kreativitet, læring, 

klasserom etc.) 

Bruker tid på det hvert år (nye 
lærere kommer til), det er det vi 

styres etter, verdiene våres. 

• Ja, hun sier at 

hun 

involverer de 
ansatte. 

• Gjør det 

med:Faste 

møtetider; 

mandag og 
tirsdag 

• Samtaler 

mellom 

ansatte, 
ansatte og 

ledelse 

• Samtaler før 

skolestart 

• Kjernetid 

• Faggrupper 

for felles 

bearbeiding 
av fagstoff og 

metodedeling 

• Pedagogisk 

verktøy; 
«Golden 

Circle» 



82 

 

   
Når vi tar beslutninger baserer vi 
på om det underbygger verdiene 

våre ellers så går det på tvers av 

det vi ønsker å oppnå. 
Det må sitte i hele personalet og 

ledergruppa ellers når vi aldri det 

målet. 
Rammene ligger der som en 

føring fra ledergruppa og meg 

som rektor, men innholdet er det 
lærerne som må eie. 

Må ha tillit til at de ledes av de 

verdiene, fellesskap og en felles 
tanke av hva det innebærer. 

Verdiene er paraplyen, så vi 

jobber innenfor det. 
Strategisk plan med 

satsingsområder. 

Jobber i faggrupper. Det er de 
(lærerne) som kan det. Besitter 

kunnskapen/ kompetansen. 

Det jeg ser som mitt oppdrag er å 
lede den prosessen dit vi vil, så 

må innholdet være lærernes sitt 

ellers blir det ikke bra i 
klasserommet. 

• Felles 

forståelse for 

skolens visjon 
og verdier; 

«paraplyen» 

• Strategisk 

plan for 

satsingsområd
er/ 

skoleutvikling 
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2.Hvordan viser du 
dine ansatte at dere er 

like viktige og 

betydningsfulle for 
fellesskapet?  

 

• Betydningsfull 

• Fellesskap 

• Møtetidspunkt  

• Møteflater 

• Læring 

6 min 

• Håper at de ansatte 

opplever det (at de er 
betydningsfulle). 

• Ansatte sier det i 

medarbeiderundersøke

lsen at de har tillit. 

• Prøver å være flink til 

å si det til dem, ikke at 
jeg tar beslutningen, 

men spørre dem hva 

tenker du, du besitter 
jo fagkunnskapen. 

• Felles møtetidspunkt 

gjennom hele uka, fast 

arbeidstid fordi 

samarbeid er en felles 
verdi for oss. «Det er 

mellom mennesker ny 

kunnskap oppstår».  

• At lærere og ledere har 
møteflater utenfor 

undervisning er viktig 

for oss derfor har vi 
kjernetid.  

• Møtes hver dag å 

diskutere læring; 

mandag: lærernes og 

ledelsens læring, 
bruker det med vilje 

det er også min læring. 

Prøver å likestille det, 
vi skal utvikle oss 

sammen. 

• Relativt flat i 

strukturen 

• Må få lærerne til å føle 

stolthet over det de 
gjør og det er sånn en 

bygget klasseledelse 

og det er sånn en 
bygger en ny 

skolekultur på skolen 

det der å få alle til å 
føle stolthet over eget 

arbeid og egen skole. 
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Oppfølgingsspørsmål: 
(Gir du de ansatte 

oppgaver som bidrar til 

mestringsfølelse? 
Hvordan delegerer du 

arbeidsoppgaver? ) 

• Mestrings-følelse 

• Distribuerte 

oppgaver 

• Delingskultur 

8 min 

• Er opptatt av å skape 

den mestringsfølelsen 
sammen med dem.  

• Lærernes og ledelsens 

læring; her er det lov å 

prøve ut og feile, her 

går vi sammen og 
diskuterer hvordan 

gikk det osv. (Ønsker 

å bruke mer tid på 
refleksjon, får aldri 

nok av det.) 

• Tirsdag er det samtaler 

om elevens læring og 
viser frem det de har 

gjort. Opplever at det 

er en stolthet, at de 
mestrer det.  

• Høy grad av 

delingskultur, det var 

også det jeg søkte etter 

når jeg ansatte lærere. 
Ønsket lærere som var 

åpne og turte, at det 
var transparent. 

• Vid åpne dører og 

masse besøk. Det får 

folk til å reflektere 

over hva de gjør som 
er så bra. 

• Bevisst på i starten at 

det var de som ville, 

men bevisst nå på at 

alle skal prøve (å dele 
og vise fram 

undervisningsopplegg)

. Stolt av lærerne, kan 

åpne hvilken som helst 

dør og være stolt av 
hva som foregår 

innenfor. 

• Det handler om at jeg 

har tillit til det dem 

gjør og det håper jeg 
dem merker med at jeg 

tar med folk inn og 

viser dem frem. 
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3.Hvordan formidler du 
dine forventninger til 

dine ansatte?  

 
(Muntlig? 

Skriftlig/mail? En til 

en? Grupper? 
Møter   Sms/telefon) 

• Forventninger 

• Kommunikasjonsf

orm 

• Delegering 

10.30 min 

• Prøver å være tydelig 

på det.  

• Forventinger til de ulik 

rollene på skolen. 

• Det er skriftliggjort. 
Felles arbeid i 

ledergruppa og i 

dialog med lærerne. 

• Bruker 

utlysningsteksten i 
med.arb.samtalen til å 

samtale om 

forventninger. 

• Samtaler også i 
møtetiden(forventning

ene kommet fram de). 

Har også delegert 

ansvaret til 

mellomlederne. 

• Har ikke sjans til å ha 

oversikt over alle 

detaljer, men må ha 
detoverordnede 

helhetsblikket. 

• Må delegere, ingen 

kan se alt. Må ha tillit 
til at den som har fått 

oppgaven står i det. 

• Delegeringen av 

ansvar/ oppgaver viser 

at du har tillit til dem. 
For å få dem til å 

blomstre. 

 

     

 
4.Oppmuntrer du dine 

medarbeidere til å ta 

direkte kontakt med 
deg i utfordrende 

situasjoner? 

 
(På hvilken måte gjør 

du det? 

• Oppmuntring 

• Utfordringer 

• Kontakt 

• Kontaktflater 

15 min 

• Ja, jeg gjør jo det. 

• Relasjonskompetanse 

er noe jeg bruker mye. 

• At vi har en god 

relasjon til alle, men 

med 80-90 ansatte er 

det begrenset hvor tett 
du kommer på alle.  

• De jeg kommer tettest 

på kommer først til 

meg, de andre går til 
nærmeste leder. 
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2. I hvilken 
grad viser 

leder tillit til 

de ansatte, 
slik at deres 

autonomi blir 

ivaretatt? 

1.I hvilken grad legger 
du til rette for at de 

ansatte kan ta egne valg 

i henhold til 
undervisningsmetoder 

og gjennomføring av en 

undervisningsøkt? 
 

(Følger alle lærerne en 

mal for en 
undervisningsøkt? Er 

denne ufravikelig?  

• Autonomi 

• Egne valg 

• Gjennom-føring av 
arbeids-oppgaver 

• Frihet 

16.30 min 

• Siden vi skulle jobbe 

digitalt var det viktig 
med noen felles 

preferanser tilbake til 

verdiene og visjonen 
vår; paraplyen.  

• Så lenge en følger det 

så står en nesten fritt 

frem i hvilke metoder 

en bruker.  

• Forventning til lærerne 
om at dem skal jobbe 

forskningsbasert, siden 

det er snakket mye om 
det. Tydelig uttrykt. 

• Har en mal for den 

gode timen som er 

basert på forskning. 

Den har vi jobbet mye 
med og er omforent 

om.  

• Full frihet innenfor 

rammene (hva som er 
definert som den gode 

timen), valg av 

metoder og 
læremidler, digitalt 

eller bøker. 

• Lærerne sier at de 

opplever større frihet i 

dag enn da de fulgte 
bok. 

• Delingskultur, som 

fører til mindre for- og 

etterarbeid i dag. 

• Lærerne sier at de har 

stor frihet til henne. 

• Mener at de ansatte tør 
å være kritiske, er 

løsningsorienterte og 

er tro mot malen for 
den gode timen. 

 

     

 
2.I hvilken grad legger 

du til rette for at 

lærerne kan ta egne 
valg i arbeidet de 

utfører? 

 
(I hvor stor grad gir du 

rom for ulik 

gjennomføring av 
undervisningsplanleggi

ng, vurdering, 

gjennomføring?) 

• Autonomi 

• Egne valg 
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3. På hvilken 
måte ivaretas 

og utvikles de 

ansattes 
kompetanse? 

 

(Spørsmålet 
deles i to;  

1: ivaretas  

2: utvikles) 

1.I hvilken grad legger 
du til rette for 

kompetanseheving 

blant de ansatte? 

• Organisere 

• Kjernetid 

• Samarbeid 

• Delingskultur 

• Felles kurs 

23 min. 

• Fast arbeidstid, er 

tilstede for hverandre. 

• Har tro på at det er 

mellom oss ny 
kunnskap oppstår. 

• Bruker tid på lærernes 

og ledernes læring, 

kompetansehever 
hverandre eller henter 

andre foredragsholdere 

inn. 

• Tell og regn, kurs over 

to år. 

• Foretrekker kurs som 
foregår på skolen med 

flere lærere tilstede. 

Mye mer effekt enn få 

på kurs, men gjør det 

og. 

• Prioriterer kurs som 

har med 

kompetanseområdet å 
gjøre. 

• Tirsdag diskuteres 

elevenes læring, deler 

erfaringer. 

•  

 

 

 
Oppfølgingsspørsmål 
med spm. om det 

organisatoriske. 

• Organisering 

• Felles 

• Vise/ gå foran 

• Erfarings-deling 

25 min 

• Hele personalet samlet 

når de diskuterer. 
Starter samlet og 

jobber så i grupper før 

felles oppsummering. 

• Prøver (som leder) å 
jobbe slik som de gjør 

i klasserommet, bruker 

samme metodikk som 
de (lærerne) skal gjøre. 

• Den beste 

erfaringsdelingen 

kommer fra lærerne 

selv. Få fram 
kompetansen til den 

enkelte lærer, få dem 

til å vise. 

• (Felles mok?) 
Skolebasert læring, 

sammen over to år, 

alle lærerne og 
ledelsen. Fin måte å 

bygge opp om 

skolekulturen. Alle 
lærerne gjorde det 

samme. 

•  

• Leder med 

eksempel/ 

viser selv 
hvordan hun 

ønsker det 

skal være. 
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2.Hvordan oppmuntrer 
du dine ansatte til 

faglig oppdatering? 

• Oppdatering 

• Videre-utdannelse 

• Delingskultur  

• Rammer 

26 min 

• Opprettet en 

Facebook-side, internt. 

• «Spammet» dem med 

artikler. 

• Deler mye der. Sosiale 
ting også. 

• Deler fagstoffet. 

• Er en delvis digital 
skole. 

• Assistentene får også 

fagstoffet/artiklene 

med seg(mest 

overskrifter og 
ingressen). Ønsker å få 

dem på banen og 

bruke den 
kompetansen de har. 

Satser på det - da får 

de (assistentene) mer 
kompetanse. (Selv om 

de da risikerer å miste 

assistentene når de blir 
dyktigere.) 

• Ledelsen må passe på 

at innholdet oppleves 

som relevant. Viktig 
med god dialog på hva 

innholdet skal 

være  (ellers smuldrer 
troen på kjernetiden 

vekk).  

• Plangruppa med 

teamlederne som sitter 

på eierskap til hva 
innholdet skal være, 

melder inn innholdet. 

• Ledelsen har lagt fram 

en råskisse med 
rammene innenfor 

satsingsområdene. 

• Nøye på hva som 

legges ut og hva som 

legges inn på 
fellesbordet/fellesrom? 

og hva vi delegerer ut 

på trinn til å drøfte. 

 



89 

 

 
Oppfølgingsspørsmål, 
fast arbeidstid - 

kjernetid 

• Arbeidstid 

• Kjernetid 

• Fleksibilitet 

29 min 

• En premissleverandør i 

utgangspunktet for å få 
det til (at det var 

kjernetid). 

• Lærerne må oppleve 

det meningsfullt, ellers 

kunne de sagt at de 
ville tilbake til sentral 

arbeidstidsavtale etter 

et år. 

• Det er min oppgave å 
sørge for at lærerne 

opplever det så bra at 

de ønsker å fortsette 
med det. 

• Ingen har kommet og 

sagt at det ikke er ok, 

hvis de hadde sagt noe 

så måtte vi gått tilbake 
til annen ordning. 

• Er ikke rigid på tiden, 

er vi ferdig en halv 

time før så er vi det, 
dere har jo mer enn 

nok andre ting å gjøre. 

• Lytter til innspill 

underveis. 

 

 
3.Hvor ofte har du 

samtaler om 

kompetanseutvikling? 

• Kompetanse-

utvikling 

• Oppfølging 

• Samtaler 

31 min 

• Kompetanseutvikling 

er et tema hele tiden. 

• Tar det også opp i 

medarbeidersamtalen 

om det er noe spesifikt 
den enkelte ønsker 

seg. 

• De kan komme 

underveis også, får 

mange innspill 
underveis. 

• Ved nyansettelser ser 

hun på hva de trenger 

av kompetanse, går 
igjennom 

kompetanseplanen min 

ser hva de har på 
huset.  

• Drøfter det i MBU og 

går ut med tilbud til 

lærerne og spør om det 

er noen som vil ta 
dette for vi har behov 

for det 
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Oppfølgingsspørsmål; 
hvordan legger du det 

opp i forhold til 

interesser og ønsker om 
fag? 

• Planlegging 

• Dialog/ samtaler 

• Valgfrihet 

• Autonomi 

• Motivasjon 

33 min 

• Kjenner lærerne godt 

og er i dialog om det. 

• Prøver å sette sammen 

team med ulik 
kunnskap; filolog, 

realist og estetiker 

eller noe ekstra. 

• Prøver å sørge for at 
teamet innehar all 

kompetansen. 

• Teamleder drøfter det 

så med teamet om 

hvem som skal ha det 
og det faget. 

• Oppfordrer f.eks. at 

mattelæreren har 

begge klassene i matte. 

• Lærerne er delaktige i 

å legge timeplanen. 

• Det hender at vi må gå 
inn og styre når teamet 

ikke blir enige. 

• Gjør seg erfaringer på 

hvem som er god på 

det og det og sånn, 
prøver å gå inn og 

styre. 

• Vet at vi får mest ut av 

det hvis læreren er 

motivert for faget. 

• Det er lite fruktbart å 
tvinge faget nedover 

hodet på noen. 

• Av og til må en ta en 

upopulær avgjørelse 

for å dekke dette faget 
fordi du har det i 

utdannelsen din. 

 

     

 
4.Hvordan ivaretar du 

kompetansen hos dine 

ansatte? 
(Får de ansatte 

mulighet til å undervise 

i de fagene de er gode 
på og interesserer seg 

ekstra for?  

 
Har du kjennskap til 

dine ansattes 

kompetanse, 
styrker/svakheter og 

interessefelt?) 

 
Er svart på tidligere.  
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8.3 Vedlegg 3 Intervjuguide brukt på lærerne 

 

Forsknings-spørsmål Intervjuspørsmål Perspektiv/ 

begrep 

Nøkkelord 

Forskningsspørsmål 1  

 

Tilhørighet og fellesskap  
Hva kjennetegner lederens 

kommunikasjon for at den 

ansatte opplever tilhørighet og 

felleskap? 

1.Utviklingsarbeid er jo noe som alle skoler 

holder på med. Blir dere involvert i 

planleggingen av utviklingsarbeid som 
skolen ønsker å jobbe med? 

 

 

Oppfølgingsspørsmål: 

    Hvordan gjøres dette, har du noen 

eksempler? 
    Er dere med i Planleggingsfasen?  

    Kan dere komme med forslag og ideer? 

Velvilje Bry seg om,  

velvilje,  

gode intensjoner,  
støttende,  

verdsette anstrengelser/arbeid,  

rettferdig,  

beskytte konfidensiell informasjon 

 
2. Hvordan jobber dere med skolens verdier 

og visjoner? (Rektor fortalte at dere har 
verdier og visjoner) 

 

Oppfølgingsspørsmål: 
Opplever du at å jobbe med dette så får dere 

eierskap til skolens visjoner? 

 
Hvordan opplever du rektors 

kommunikasjon? 

 
Tilhørighet og felleskap er en viktig del av 

hverdagen, hvordan bidrar rektor for at dere 

skal oppleve tilhørighet. Har du noen 
eksempler på hva rektor gjør? 

Er det noe du mener rektor kan gjøre? 

 
 

Hvordan blir det vist at dere er viktige og 

betydningsfulle for fellesskapet?  
Blir arbeidet og innsatsen rost, får dere 

tilbakemeldinger? 

Oppfølgingsspørsmål: 
 

 

Får dere oppgaver som bidrar til 
mestringsfølelse? 

Hvordan blir arbeidsoppgaver delegert?  

 
 

 
( Tilhørighet;  

får rektor snakket med de ansatte? 
får hun sett dem i løpet av dagen/ uka? 

har hun anledning til å rose, spørre 

hvordan det går? 
kan rektor inkludere ansatte i 

beslutningsprosesser/ vurderinger?) 

 
Hvordan kommuniserer rektor sine 
forventninger til dere lærere? 

 

Vet dere hvilke forventninger rektor stiller til 
dere? 

 

Hvordan blir forventninger til dere gjort/vist? 
 

Oppfølgingsspørsmål: 

 
 

Muntlig? Skriftlig/mail? En til en? Grupper? 

Møter   Sms/telefon 
 

 

Pålitelighet Være konsekvent,  
pålitelig,  

forplikte seg,  

være dedikert/ engasjert, 

arbeidsom/ viser flid 
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3. Blir dere oppfordret til å ta direkte kontakt 
med rektor eller nærmeste leder i utfordrende 

situasjoner? 

 
F.eks: 

(Kontakt med foreldre, PPT, barnevern etc 

eller konflikter innad med kolleger.) 
4. Opplever du at du har støtte av rektor f.eks 

med foreldre som er «vanskelige», eller 

utfordrende elever? 
 

5. Følger rektor opp det hun har sagt/ lovt? 

 
Oppfølgingsspørsmål: 

              

På hvilken måte gjøres det? 
Får dere støtte av rektor? 

Opplever du at det er et godt klima for å ta 

opp vanskelig saker (og kritikk) i fellesskap? 
F.eks ved erfaringsdeling?  

Ærlighet Integritet,  
si sannheten,  

holde løfter, holde avtaler, 

autentisk,  
akseptere/ta ansvar,  

unngå manipulering,  

være ekte,  
være ærlig mot seg selv 

 

(Pkt.5 her, skriver Moran mye om; 
rektor følger opp det hun har lovet.) 

Forskningsspørsmål 2.  

 

Autonomi 
 

I hvilken grad viser leder tillit 

til de ansatte, slik at deres 

autonomi blir ivaretatt? 

1. På hvilken måte legger rektor til rette for 

at dere kan ta egne valg i henhold til 

undervisningsmetoder og gjennomføring av 
en undervisningsøkt? 

 

 
Oppfølgingsspørsmål:  

 

Følger alle lærerne en mal for en 
undervisningsøkt? 

Er denne ufravikelig?  

I hvor stor grad gis de ansatte rom for ulik 
gjennomføring av undervisningsplanlegging, 

vurdering, gjennomføring? 

(Kunstnerisk frihet)? 

  

 
2. Dere har kjernetid og møtetid, hvordan 

funger det? Kan du si litt om hvordan det 
gjennomføres? 

 

(Dette spørsmålet henger sammen med 
kompetanse og kunnskapsdeling som 

kommer etterpå.) 

 
Oppfølgingsspørsmål: 

Opplever du dette som nyttig? 

Kunne det vært organisert annerledes? 
Hvordan? 

Får du samarbeidet med de du har behov for 

å samarbeide? 

Åpenhet Åpen kommunikasjon,  

dele viktig informasjon, delegere,  
dele beslutningstaking, 

ansvarsdeling 

 
3. Opplever du at dere har nok egentid til 
undervisningsplanlegging? 
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Forskningsspørsmål 3.  
 

Kompetanse 

 
På hvilken måte ivaretas og 

utvikles de ansattes 

kompetanse? 

1. Hvordan legger leder til rette for 
kompetanseheving blant dere ansatte? 

2. (Kompetansedeling på team/ innenfor 

kjernetid, alle samlet?) 
2. Hvordan oppmuntrer leder dere til 

faglig oppdatering? 

3. Hvor ofte har du samtale om 
kompetanseutvikling med din leder? 

4. Hvordan blir din kompetanse 

ivaretatt av leder? 
     

3. Oppfølgingsspørsmål: 

Får du mulighet til å undervise i de 
fagene du er god på og interesserer deg 

ekstra for?  

 
 

4. Har rektor kjennskap til din 

kompetanse, styrker/svakheter og 
interessefelt 

Kompetanse Skjermer/beskytter fra påvirkning 

utenfra, forhindrer forstyrrelser, 

håndterer vanskelige situasjoner/ 

problemer, setter standarden 
går foran,  

forventer resultater,  

jobber godt/hardt,  
viser med eksempler/ egen handling,  

løser problemer  

strategier for problemløsninger, 

konfliktløsing,  

er fleksibel/ viser fleksibilitet 

    

 
6. Hva gjør at du blir motivert i jobben? 

Eksempler 

(Indre motivasjon/ Ytre) 
Hva gjør rektor for at du skal bli motivert? 

Eksempler 
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8.4 Vedlegg 4.  Bearbeidet transkribering av lærer 2 

 

Spørsmål Transkribering Utdrag, 
bearbeidet 
transkribering 

Meningsbære
nde begreper 

Teoretiske 
begreper 

1. Tilhørighet 
og 
fellesskap. 
Utviklingsar
beid, blir 
dere 
involvert i 
planlegging
s-arbeidet? 

 
0 - 3.50 

Vi som kollegium 
er med på mange 
forskjellige jobber. 
Det er ikke 
nødvendigvis slik 
at alt bli tatt opp i 
plenum. Det er 
mange som er med 
i forskjellige 
ressursgrupper og 
fagområder.  
(Det første 1 1/2 
året var lærerne 
med i et 
satsingsområde 
som var bestemt 
på forhånd av 
rektor.) 
Satsingsområdet 
nå, med 
programmering, er 
det en gruppe med 
kolleger som er 
med i. Det er en 
IKT-gruppe (og 
andre faggrupper 
på andre områder) 
som er med i 
planleggingen før 
det tas opp i 
plenum. Da er vi 
ganske tett på i 
utviklingsarbeidet. 
Da er det noen 
som sitter tettere 
på. Det er ikke alle 
utviklingsprosesse
ne som jeg er like 
godt med i, men 
regner med at det 
er andre kolleger 
som har vært med i 
dem. At det er 
delegert litt rundt. 
Det er muligheter 
for å komme med 
forslag og ideer. 

Blir tatt med i 
planleggingsarbeid
et nå. Tidligere var 
det bestemt av 
ledergruppa. De 
ansatte er med i 
ulike 
ressursgrupper 
som er delt inn i 
fagområder. Det er 
muligheter for å 
komme med 
forslag og ideer. 
Rektor har 
delegert/ gitt 
muligheten for 
ansatte å være 
med i ulike 
grupper. 

Tett på i 
utviklingsarbeid
et, delegere, 
muligheter for 
forslag 

Åpenhet: 
 
Åpen 
kommunikasjon,  
dele viktig 
informasjon, 
delegere,  
dele 
beslutningstaking, 
ansvarsdeling 
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Skolens verdier 
og visjoner. 
Opplever du at 
dere får 
eierforhold til 
skolens 
visjoner? 
 
3.50 - 5.50 

Jeg tenker at 
sånne visjoner er 
jo en del av den 
problemstillingen 
som er top-down 
da, men fra det 
øyeblikket jeg har 
lest dem første 
gang vet jeg hva 
det er. Jeg har ikke 
noe problem med å 
tenke at jeg er 
innafor de, med 
hvordan jeg jobber 
med elevene hver 
dag. Vi frisker dem 
opp; om vi er 
samarbeidene, 
kreative og om det 
er problemløsende 
eller positivt 
elevsyn, er ikke 
helt sikker på 
hvilke begreper vi 
har valgt. Men 
kjenner dem igjen 
som en ryggmargs- 
greie, som jeg er 
trygg på og jeg 
tenker er viktigere 
og der opplever jeg 
at rektor er ganske 
trygg også. Også 
er vi innom det 
iblandt. Også er vi 
opptatt av 
samarbeid, 
hvordan drive med 
vurderinger av 
elever og gi 
tilbakemeldinger, 
diskutere 
leksetyper i forhold 
til læreverket og 
ting vi skal bli 
enige om. Vi blir 
målt og veid opp 
mot det. Vi 
kommer liksom 
tilbake til dem. Så 
tror jeg at vi alle 
vet at de er henger 
høyt oppe over 
veldig mye av det 
som vi driver med i 
klasserommet 
f.eks. Da betyr det 
jo helt åpenbart at 
da er vi opptatt av 

Opplever at de 
bruker visjonen og 
verdien i det 
daglige arbeidet 
med elevene. De 
frisker dem opp 
innimellom. Mener 
at verdiene er godt 
innarbeidet; 
«kjenner dem igjen 
som en ryggmargs-
greie». Er trygg på 
verdiene og 
opplever at rektor 
også er trygg på 
visjonen og 
verdiene som 
gjelder. Forteller at 
de bli målt og veid 
opp i mot visjonen 
og de verdiene 
som gjelder. De er 
med i aktiv bruk i 
klasseromsarbeidet
.  

Top-down, 
visjon, verdier, 
aktiv bruk, 
fungerer som 
retningslinje, 
samarbeid og 
tilbakemeldinge
r 
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å jobbe mot de 
visjonene, 
forventer jo ikke at 
andre klassinger er 
fiks ferdig, klar til å 
samarbeide 5 
stykker om gangen 
liksom, 
samarbeider to og 
to og øver på det. 

Hvordan bidrar 
rektor til at dere 
opplever 
tilhørighet? 
 
5.50 - 7.30 

Fordi døra til 
lederne (rektor) er 
åpen. At de liksom 
lytter, og viser at 
de tar i mot innspill 
når folk har noe, 
noe beats, noe 
som er vanskelig 
og utfordrende 
liksom, det er 
ganske, da føler en 
seg verdsatt og 
sett. Rektor er 
tydelige på når de 
synes at sutringa 
fra oss lærerne bli 
feilplassert eller 
bommer. Ikke er 
treffsikker nok, så 
er de veldig klare 
på når dette er 
viktige innspill som 
de vil ha, de er 
veldig tydelige på 
at de vil ha dem. 
Ja, det er tydelig 
ledelse med masse 
situasjoner som 
hvor det oppstår 

Rektor lytter og 
viser at de tar imot 
innspill, også 
vanskelige og 
utfordrende innspill. 
Da føler de seg 
verdsatt og sett.  
 
Rektor gir tydelige 
tilbakemeldinger på 
innspillene og gir 
uttrykk for at 
innspillene er 
ønsket.  
 
Rektor/ lederne er 
lojale og støtter 
hvis du har 
utfordringer og 
trenger hjelp. De 
kommer med 
forslag og tiltak.  
 
Ansatte er trygge 
på at rektor/ ledere 
vil stille opp for 
dem. 

Lytter, verdsatt, 
sett, tydelig, 
tilbakemeldinge
r, lojal, 
støttende,  

Velvilje: 
 
Bry seg om,  
velvilje,  
gode intensjoner,  
støttende,  
verdsette 
anstrengelser/arbe
id,  
rettferdig,  
beskytte 
konfidensiell 
informasjon 
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forvirring og de 
bommer et sted og 
kommer tilbake på 
et annet sted og 
sånn. Jeg er 
ganske trygg på at 
jeg vet hvor både 
nærmeste leder og 
de andre ledere er 
liksom. Og de er 
ganske tydelige på 
å være lojale hvis 
du har utfordringer 
med elever og 
foreldre og de er 
rask til å komme 
med forslag og 
tiltak og, ja.  
 

Blir 
arbeidsinnsatse
n rost, får du 
tilbakemeldinge
r? 
 
7.30 - 9.00 

Ja! Det gjør jeg. 
Hva skal en 
forvente, jeg 
opplever det, rektor 
er ikke min 
nærmeste leder så 
hun er ikke «hands 
on» i hverdagen, 
men jeg opplever 
at det å bli lyttet på 
er en form for ros, 
da blir det synlig, 
innspillene blir da 
verdsatt gjennom 
det, og det kan jo 
på mange måter 
være vel så viktig 
som at en sier at 
dette var 
kjempefint. Men 
jeg opplever begge 
deler, det er noen 
ganger tydelig 
fokus fra ledelsene 
om at vi har sånn 
framsnakkingskultu
r at vi skal ta 
hverandre i å være 
gode og det er en 
del av hvordan vi 
skal være mot 
elevene vår og 
hverandre. Og det 
er jo uttalt viktig fra 
prekestolen 
(rektor). 

Ja, de opplever at 
de får ros. Ros 
oppleves også ved 
at de blir lyttet til. 
Innspillene som blir 
tatt i mot og lyttet til 
er et eksempel på 
det. 
 
Forholder seg stort 
sett til nærmeste 
leder, rektor er det 
lite kontakt med i 
hverdagen.  
 
Er en tydelig kultur 
i skolen på at en 
skal rose 
hverandre. Rektor 
er tydelig på at de 
ansatte skal 
framsnakke 
hverandre, se etter 
det positive og 
gode.  

Ros, lytte, se 
hverandre, 
tydelighet, 
forventninger, 
fokus på positiv 
organisasjonsk
ultur, 
holdninger 

Velvilje: 
 
Vise omsorg, gode 
intensjoner, 
støttende,  
 
Ærlighet: 
 
Integritet, være 
ekte 
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Føler du at 
oppgavene du 
får gir deg 
mestringsfølels
e? 
 
9.00 - 12.50 

Får du oppgaver 
som er tilpasset din 
jobb og din 
kompetanse? Ja, 
det tror jeg. 
Kjenner du på 
mestringsfølelsen 
ofte? Ja, det gjør 
jeg ofte. Det er 
klart at en 
sideeffekt av en 
sånn akutt 
tilstedeværelse i 
utviklingsarbeid, 
noe som jeg tror 
rektor og de andre 
er ganske opptatt 
av er jo at det også 
betyr at man får 
mange oppgaver 
som kan ha veldig 
forskjellige 
tidsspenn og mål 
og sånn som kan 
være utfordrende 
når en har et 
klasserom å tenke 
på. Jeg er ganske 
ny lærer så det å 
bli dratt mellom 
ulike 
utviklingsarbeid og 
faktisk at det er en 
konflikt da, hvilket 
klasserom en skal 
løse  mellom to 
elever eller barn 
som ikke lærer det 
de skal i, det er i 
hvertfall strekke 
opp det spennet 
som finnes i 
lærerrollen i seg 
selv. En kan dras 
mellom ganske 
mange lojaliteter, 
barna, foreldre, 
ledere, 
skoleverket. Det 
kan slå litt begge 
veier.  
 

De får oppgaver 
som er tilpasset 
kompetansen og 
gir 
mestringsfølelse.   
 
Det kan være 
utfordrende å få tid 
nok til jobben som 
skal gjøres i 
klasserommet når 
de deltar i 
utviklingsarbeid.  
 
Det kan bli en 
konflikt mellom å 
fordele tid og 
krefter på 
utviklingsarbeid og 
jobben direkte med 
elevene.  
 
De mener at rektor 
er klar over 
dilemmaet mellom 
behovet for 
utviklingsarbeid og 
oppfølging av 
klasseromsarbeidet
. Rektor er også 
opptatt av at de må 
jobbe med 
utviklingsarbeid. 
 
Det kan være en 
lojalitetskonflikt for 
ansatte. Hva skal 
en prioriterer i en 
travel hverdag. De 
føler at det blir stilt 
forventninger til 
dem fra mange 
hold samtidig; 
elevene, 
foreldrene, 
rektor/ledere og 
skoleverket. 

Kompetanse, 
mestringsfølels
e, tidsbruk, 
konflikt, 
dilemmaer, 
lojalitet, 
lojalitetskonflikt
, prioriteringer,  

Åpenhet: 
 

Åpen 
kommunikasjon
,  
dele viktig 
informasjon, 
delegere,  
dele 
beslutningstaki
ng, 
ansvarsdeling 
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Føler du at 
oppgavene du 
får gir deg 
mestringsfølels
e? 
 
9.00 - 12.50 

Det er helt 
åpenbart at 
hverdagen ville 
vært en milliard 
mer frustrerende, 
det kommer en del 
dustete pålegg 
som du er uenig i. 
Vi har hatt noen 
sånne situasjoner i 
løpet av de siste 
årene, situasjoner 
hvor ikke alt har 
vært like sånn 
grundig testet med 
lærerne f.eks med 
nye rutiner og 
strukturer hvor 
man tenker at det 
har vært lurere å 
gjøre det på den 
måten i steden. Så 
begynner vi etter 
sommeren og det 
som var gjort på 
den måten, så 
sitter man ganske 
fort, også vi 
kommuniserer vi 
stille med 
hverandre og 
tenker at her har 
de gått glipp av et 
par «check points» 
på veien og det 
kommer til å feile. 
Så er vi.. så er det 
ganske kjipt; Det 
kommer til å feile, 
for det er ikke noe 
gøy å få den 
slengt, men hvis 
det går for fort så 
skjer jo det. Hvis 
man, jeg har jo 
kolleger og familie 
som jobber på 
skoler hvor ting 
kommer som den 
type pålegg hvor 
man ikke får den 
foten i bakken 
underveis. Det er 
jo mye verre.  
 

De opplever en del 
«dustete» pålegg 
som de er uenige i. 
Mener det er en del 
pålegg som ikke er 
nok gjennomtenkt. 
Implementeringen 
av nye pålegg skjer 
for raskt, de er ikke 
tatt opp med 
lærerne på 
forhånd.  
 
Lærene tenker at 
dette kommer til å 
feile og det har 
skjedd noen 
ganger de siste 
årene.  
 
De mener det er 
viktig å ta med 
lærerne i 
prosessen på 
forhånd slik at de 
kan få komme med 
innspill. Dermed 
kan en unngå å 
feile før en har 
kommet i gang 
med nye strukturer 
og rutiner.  
 

Pålegg, 
prosess, 
innspill, 
struktur, rutiner 

Kompetanse: 
 
Skjermer/beskytter 
fra påvirkning 
utenfra, forhindrer 
forstyrrelser, 
håndterer 
vanskelige 
situasjoner/ 
problemer, setter 
standarden 
går foran,  
forventer 
resultater,  
jobber godt/hardt,  
viser med 
eksempler/ egen 
handling,  
løser problemer  
strategier for 
problemløsninger, 
konfliktløsing,  
er fleksibel/ viser 
fleksibilitet 
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Føler du at 
oppgavene du 
får gir deg 
mestringsfølels
e? 
 
9.00 - 12.50 

Det er kultur for å 
si ifra; Å ja, det 
tenker jeg at det er. 
Ja, fordi det er jo 
en ganske så, god, 
vi er jo enige om at 
vi skal optimalisere 
liksom. Det tenker 
jeg at det er rektor 
er klar på, det er 
derfor man hvis; 
Hei, her er det, 
denne kommer til å 
trynene i morra, 
fordi noen ikke har 
tenkt på dette, så 
kan det fikses 
ganske fort. Det 
liksom, det er 
opplevelsen, da 
korrigerer også 
leder etter det, hvis 
det virker fornuftig, 
ikke sant. Opplever 
at han blir hørt. 
Men også hvis det 
er sånn at, kommer 
også med 
motargumenter 
som er basert på 
følelsen av eller at. 
Da kan en oppleve 
å få motstand på 
det. Det er den 
balansegangen, vi 
verdsetter 
hverandre. Jeg 
hører hva du sier 
og synes du tar feil 
på det punktet der. 
Ditt forslag bli 
henlagt. Det er 
kultur for å gjøre 
det. 
 

Sier at det er kultur 
for å si i fra hvis de 
ser at det er behov 
for det. De er 
opptatt av å 
optimalisere.  
 
Mener at rektor er 
klar på det; ønsker 
at det blir sagt i fra 
og at rektor vil 
reagere ganske 
raskt hvis 
tilbakemeldingen 
virker fornuftig. 
Da opplever 
ansatte at de blir 
hørt av rektor.  
Så lenge det er 
gjennomtenkte 
tilbakemeldinger 
blir de lyttet til og 
behandlet seriøst 
av rektor. Hvis 
tilbakemeldingene 
er basert på 
følelser og ikke 
fakta kan ansatte 
møte motstand fra 
rektor. 
 
Mener at det er en 
måte å bli verdsatt 
på ved at 
tilbakemeldingene 
blir lyttet til og 
behandlet av 
rektor. 
 

Kultur, si i fra, 
hørt/ lyttet til, 
tilbakemeldinge
r, verdsatt 

Velvilje: 
 

Bry seg om,  
velvilje,  
gode 
intensjoner,  
støttende,  
verdsette 
anstrengelser/a
rbeid,  
rettferdig,  
beskytte 
konfidensiell 
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Hvordan 
kommuniserer 
rektor 
forventninger til 
lærerne? 
 
13.35 - 15.25 

Det er mest i type 
plenumsdiskusjone
r. «By doing», at 
hun viser at hun 
lytter veldig åpent 
hvis noen på en 
ordentlig og rolig 
måte legger det 
fram noe som de 
har et problem 
med. Rektor  så 
har det ikke 
så,mye å si på om 
det skjer i plenum 
eller om det skjer 
en til en. Og det 
har faktisk ikke så 
veldig mye å si om 
det er... er noe 
som helt åpenbart 
er kritikk av noe 
hun har gjort gærnt 
f.eks, er svært på 
at det kan hun stå i 
hvis dét gjøres på 
en ordentlig måte 
og da viser hun at 
det, da viser hun 
med forventninger 
åssen hun 
håndterer det, på 
samme måte hvis 
noen sitter og er 
sånn sutre lærere 
så viser hun 
ganske tydelig at 
det gidder hun ikke 
å høre på akkurat 
nå og da viser hun 
en forventning med 
det. Dette burde du 
ha tenkt på før du 
la det fram, nå er 
du dust i 
fellesskapet vårt og 
bruker av vår tid. 
Klapp igjen med 
dét.  
(Du opplever at 
væremåten hun er 
på, gjenspeiler 
forventningene hun 
har til dere) Ja, det 
tenker jeg. Hun 
sier det jo også i 
type 
fellessituasjoner, 
veldig ofte til når 
det er knyttet til når 

Rektor 
kommuniserer sine 
forventninger ved å 
vise at hun lytter; 
«by doing». Hun lar 
alle innspill komme, 
også kritikk så 
lenge det 
fremsettes på en 
ordentlig måte og 
er holdbar. Er det 
åpenbart innspill 
som rektor 
oppfatter som 
useriøse så avfeies 
de klart og tydelig.  
«Og det har faktisk 
ikke så veldig mye 
å si om det er... er 
noe som helt 
åpenbart er kritikk 
av noe hun har 
gjort gærnt f.eks, er 
svært på at det kan 
hun stå i hvis dét 
gjøres på en 
ordentlig måte og 
da viser hun at det, 
da viser hun med 
forventninger 
åssen hun 
håndterer det, på 
samme måte hvis 
noen sitter og er 
sånn sutre lærere, 
så viser hun 
ganske tydelig at 
det gidder hun ikke 
å høre på akkurat 
nå og da viser hun 
en forventning med 
det. Dette burde du 
ha tenkt på før du 
la det fram, nå er 
du dust i 
fellesskapet vårt og 
bruker av vår tid. 
Klapp igjen med 
dét.» 
Ansatte kan 
komme med 
innspillene i 
plenumsdiskusjone
r eller en til en med 
rektor.  
Rektor viser med 
sin væremåte 
hvordan hun vil ha 
det og hva hun 

Kommunikasjo
n, 
forventninger, 
«by doing», 
innspill, kritikk, 
væremåte, 
tilbakemeldinge
r, tydelig, 
organisasjonsk
ultur, 
dokumenter,  

Kompetanse: 
 

Skjermer/besky
tter fra 
påvirkning 
utenfra, 
forhindrer 
forstyrrelser, 
håndterer 
vanskelige 
situasjoner/ 
problemer, 
setter 
standarden 

går foran,  
forventer 
resultater,  
jobber 
godt/hardt,  
viser med 
eksempler/ 
egen handling,  
løser problemer  
strategier for 
problemløsning
er, 
konfliktløsing,  
er fleksibel/ 
viser 
fleksibilitet 
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organisasjonen har 
en utfordring da. 
Type da: nå er det 
gjentatte ganger 
folk er treigt ute i 
friminutt, forventer 
at folk passer på 
inspeksjonene sine 
ikke sant, eller nå 
mangler alle 
kaffekoppene 
våre.....hvor mange 
drikker egentlig 
kaffe i 
klasserommet, det 
synes jeg(rektor) 
ikke er så kult, type 
forventninger om 
det ikke sant. Det 
er ganske 
konkrete, så kan 
hun belegge det 
med 
tilstedeværelse og 
ser den og... hvilke 
holdninger sender 
vi når vi står der 
med kaffekoppen, i 
stedenfor å være 
på. Så har vi jo 
sikkert nedfelt 
noen klare 
forventninger i 
noen dokumenter 
og sånn, som hun 
sikkert kan på 
rams og som hun 
sikker kan henvise 
til, men så sitter 
ikke vi så ofte med 
det kanskje.  

forventer av de 
ansatte. Er tydelige 
i tilbakemeldingene 
og tar også i mot 
kritikk. 
Gir konkrete 
tilbakemeldinger på 
hvilke normer hun 
forventer at de 
ansatte har og 
hvordan hun 
ønsker at 
organisasjonen 
skal opptre. Rektor 
benytter fellestiden 
til å vise og 
formidle hvilke 
forventninger hun 
har; hvilken 
organisasjonskultur 
hun ønsker.  
Sier at det sikkert 
er nedfelt i 
dokumenter hva 
som forventes av 
de ansatte og at 
rektor nok har full 
oversikt over det.  
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Utfordrende 
situasjoner; 
kontakt med 
foreldre/ PPT 
etc. Blir du 
oppfordret til å 
ta kontakt med 
nærmeste leder/ 
rektor i sånne 
situasjoner eller 
er det forventet 
at en skal 
håndtere slike 
situasjoner 
alene? 
 
15.25 - 20.00 

Jeg går til 
nærmeste leder og 
får alltid svar. (Er 
det slik at en skal 
klare det selv? 
Bruker lang tid på 
å svare; 8 
sekunder.) Jeg 
opplever ikke det, 
men det kan godt 
hende at noen 
opplever det sånn. 
Jeg tror 
nødvendigvis ikke 
det. Det blir 
oppmuntret til når 
en på en måte ser 
at her har jeg sittet 
med det alene en 
stund, da blir sånn 
at her må du 
komme. Det kan 
nok hende at jeg er 
en ganske grei 
ansatt å ha med å 
gjøre fordi jeg 
kommer skrikende 
hvis det er noe jeg 
lurer på.  
 
(Kanskje det kunne 
vært kommunisert 
tydeligere da?) Ja, 
det kan godt 
hende, men igjen 
det er en sånn 
forventning er at 
hvis du står med et 
problem som du 
føler er at over 
huet ditt så 
forventes det at du 
er voksen nok til å 
be om hjelp. De 
kommer jo rundt og 
hilser på oss og 
sier vi som 
forventning tilbake 
at kanskje det kan 
være mer av det. 
Vi har ikke sett de 
på en stund f.eks. 
Jeg opplever at det 
er masse greier i 
systemet hvis man 
ber om det, 
systemet er lagt 
opp til at det må en 
be om. 

Får alltid svar fra 
nærmeste leder når 
spørsmål om hjelp 
blir tatt opp. 
Rektor/ledere 
forventer at ansatte 
tar kontakt og sier 
ifra hvis de får 
problemer som er 
krevende å 
håndtere alene. 
Sier at de ansatte 
blir oppmuntret til 
det, men at det 
kanskje kunne vært 
kommunisert enda 
tydeligere.  
 
Opplever at det er 
hjelp å få fra 
«systemet» hvis 
det er behov for 
det. Er en stund 
siden rektor/ leder 
var rundt og pratet 
med dem nå.  
«Jeg opplever at 
det er masse greier 
i systemet hvis 
man ber om det, 
systemet er lagt 
opp til at det må en 
be om.» 
 

Sier at rektor/ leder 
følger opp avtaler 
og det de har sagt. 
Forteller at det 
meste av ansvaret 
for oppfølging er 
delegert nedover til 
nærmeste leder og 
team som har som 
oppgave å hjelpe 
til.  

Støtte og hjelp, 
forventninger, 
kommunikasjon
, avtaler, 
oppfølging, 
delegering, 
ansvar,  

Ærlighet: 
 
Integritet,  
si sannheten,  
holde løfter, holde 
avtaler, autentisk,  
akseptere/ta 
ansvar,  
unngå 
manipulering,  
være ekte,  
være ærlig mot 
seg selv 
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(Blir det fulgt opp? 
Gjør ledere og 
rektor det som de 
har lovet? I større 
møter og ting en 
har bestemt, skjer 
det? Har en den 
tilliten? Når de har 
sagt det så skjer 
det?) Ja! Men mye 
av dette er delegert 
ned, typen av det 
som handler om 
jeg trenger hjelp til 
i klassesituasjonen 
ligger på R-team; 
ressursteamet med 
sosiallærer og 
kanskje assistent-
rektor eller AKS-
leder.  

Utfordrende 
situasjoner; 
kontakt med 
foreldre/ PPT 
etc. Blir du 
oppfordret til å 
ta kontakt med 
nærmeste leder/ 
rektor i sånne 
situasjoner eller 
er det forventet 
at en skal 
håndtere slike 
situasjoner 
alene? 
 
15.25 - 20.00 

Synes du 
organiseringen 
med nærmeste 
leder er optimal?) 
Plasseringen i 
bygget kan man jo 
diskutere, det er jo 
veldig vanskelig 
jeg tror det vil være 
sånn at de aller 
fleste skolene hvor 
man har et felles 
kontor i området 
samler seg nært 
klasserommet sitt 
og de aller fleste 
skoler som har det 
slik vi har samles 
og møtes litt oftere. 
Siden vi har en 
skole med 
desentralisert 
struktur så ønsker 

Plasseringen og 
organiseringen 
fysisk kan gi noen 
utfordringer. 
Ønsker at de kunne 
sittet mere 
sammen. Sier at de 
har desentralisert 
struktur som gir 
noen praktiske 
utfordringer som 
fører til at de sees 
sjeldnere.  
 
Organisasjonsutvikl
ingen stilles det et 
spørsmål til. 

Plassering, 
organisering, 
desentralisert 
struktur, 
organisasjons-
utvikling 
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jeg at vi kunne sitte 
sammen. Men jeg 
synes det er helt 
grei kort vei ned. 
Digitale skoler, et 
hovedargument for 
at det er viktig å ha 
lærernes kontorer 
ved siden av 
klasserommet er at 
du skal ha med 
deg masse greier, 
og det vi taper på 
godt samarbeid 
med å sees så 
sjeldent som vi 
gjør, det er ganske 
mye, så vi snakker 
om sånn 
organisasjonsutvikl
ing.  

Autonomi. Hva 
synes du om 
kjernetiden og 
møtetiden?  
 
20.00 - 24.00 

Kjernetiden er helt 
nødvendig, vi må 
være på jobb. Det 
er kjempeviktig. 
Det kommer en 
ikke fra. Vi har mye 
møtetid og mye 
bunden tiden; mye 
av tiden på skolen 
som er bundet til 
møter. Og da kan 
man kjenne på at 
den tiden er ikke 
den mest effektive i 
forhold til hva man 
trenger. Så er det 
noe som vi har gitt 
tilbakemelding på, 
som det kommer 
justeringer på. 
Som vi tidligere har 
snakket om at man 
blir hørt. Jeg har 
opplevd mye mer 
av den budne 
fellestida som f.eks 
undervisningsrelev
ant, litt direkte, det 
etter at du har sittet 
sammen med 
kolleger i en time 
en og en halv og 
holdt på med ett 
eller annet så sitter 
du igjen med noe 
som du nesten kan 
nytte i 

Kjernetiden er helt 
nødvendig. De har 
mye bundet tid til 
møter. De har gitt 
tilbakemeldinger på 
at den ikke blir 
brukt effektivt nok.  
 
Trenger tid til 
arbeid som er mer 
undervisningsrelev
ant. Samarbeid 
med kolleger i den 
bundne tiden er 
nyttig for lærerne: 
«... så sitter du 
igjen med noe som 
du nesten kan nytte 
i klasserommet for 
det å komme i 
lenger retning av at 
noe er matnyttig...» 
 
Opplever å bli hørt 
av rektor på 
tilbakemeldingene 
som gis. 

Kjernetid, 
bundet tid, 
møter, 
samarbeid, blir 
hørt,  

Pålitelighet: 
 

Være 
konsekvent,  
pålitelig,  
forplikte seg,  
være dedikert/ 
engasjert, 
arbeidsom/ 
viser flid 
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klasserommet for 
det å komme i 
lenger retning av at 
noe er matnyttig og 
sånn er jo.  
 

Autonomi. Hva 
synes du om 
kjernetiden og 
møtetiden?  
 
20.00 - 24.00 

(Så det å jobbe på 
team er mer 
matnyttig enn å ha 
de store 
fellesmøtene?) Ja, 
det er del av måten 
å jobbe på, så 
henger det 
sammen med at en 
har felles møter 
først så kan en gå 
inn på team etterpå 
for å avsjekke 
mellom eller vi kan 
sitte alle sammen 
sammen, vi kan 
godt gjøre det og 
jobbe med type 
undervisningsopple
gg hvor vi deler 
med hverandre, 
man får da likevel 
en input til noe, 
noe vi gjorde i 
forrige eller hva vi 
så i fra forrige uke 
første time på 
første trinn har vi 
nå implementert 
som en økt på 
andre trinn fordi 
det dukket opp noe 
i fellestiden. Så det 
er da noe man da 
opplevd så det 
der.. da får man 
både drive med 

Samarbeid med 
kolleger om 
undervisningsopple
gg og arbeid mot 
elevene er 
matnyttig. Da deler 
de med hverandre 
og bygger 
organisasjonen. 
Driver 
organisasjonsutvikli
ng ved at de får 
snakket med 
kolleger og 
utvekslet 
erfaringer; 
kunnskapsdeling.  
Hvis de har for 
mange prosjekter 
løpende parallelt, 
så blir det en 
utfordring. 
 
«... da får man 
både drive med 
organisasjonsutvikli
ng og møte 
kollegene og 
krysspolinere litt 
da, men det er klart 
at hvis en har alt 
for mange 
prosjekter løpende 
parallelt, så er det 
en utfordring.» 

Samarbeid, 
kunnskapsdelin
g, matnyttig, 
organisasjons-
utvikling,  
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organisasjonsutvikl
ing og møte 
kollegene og 
krysspolinere litt 
da, men det er klart 
at hvis en har alt 
for mange 
prosjekter løpende 
parallelt, så er det 
en utfordring.  
 

Autonomi. Hva 
synes du om 
kjernetiden og 
møtetiden?  
 
20.00 - 24.00 

Nå har vi jo både 
et ganske heftig 
fokus på at vi skal 
lære noe nye 
mattemidler, som 
er flere torsdager 
på rad så skal vi 
også starte med 
programmeringspr
osjekt som skal gå 
over lengre lengre 
tid. Så skal hele 
kollegiet drive med 
to større ting på en 
gang. Hun er typen 
som er 
«oppmerks» på det 
her. Det knirker litt 
«e granne» i 
kantene, bare det 
er litt formidlende 
ikke sant; at 
hun(rektor) sier at 
vet at vi strekker 
dét litt « e granne» 
folkens, det blir 
masse godteri alle 
dagene sånn at en 
har det litt... Det er 
noe med at da 
leser hun (rektor) 
gruppa ganske bra 
og det er jo tøft. Og 
det vi aldri har nok 
tid til da i all den 
bundne tida er å 
sitte med, med på 

Sier at store og 
mange prosjekter 
krever mye tid og 
krefter av ansatte. 
De mener at rektor 
er oppmerksom på 
det og er flink til å 
formidle det til dem 
at hun ser 
utfordringen det 
medfører.  
Rektor ser de 
ansatte.  
 
Mener at det aldri 
er nok tid til 
samarbeid med 
kolleger og 
strukturert arbeid 
rundt elevene.  
 
Opplever at det er 
et godt 
støtteapparat, men 
vil heller at det var 
mer ressurser til å 
være to lærere 
sammen i 
klasserommet 
oftere. Forteller om 
betydningen og de 
gode 
ringvirkningene det 
får for 
klasseromsarbeidet 
og oppfølging av 
den enkelte elev. 

Prosjekter, 
arbeids- og 
tidskrevende, 
ser, samarbeid, 
ressurser, 
klasseromsarb
eid, 
elevoppfølging,  

Pålitelighet: 
 
Være konsekvent,  
pålitelig,  
forplikte seg,  
være dedikert/ 
engasjert, 
arbeidsom/ viser 
flid 
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en strukturert 
sammen med de 
nærmeste 
kollegaene som 
kjenner de elevene 
du har i 
klasserommet. 
Fordi vi sitter jo... 
snakke om 
enkeltelever; hva 
skjedde der og 
forsåvidt være i 
klasserommet 
sammen. Det er 
sånn, vi har masse 
bra støtteapparat 
nede på kontoret, 
men vil heller ha 
hatt 15% ekstra på 
den ene 
kollegaene som 
kan gå mellom to 
klasserom slik at 
hun kunne vært, 
slik at vi kunne 
vært team hele 
tiden, byttet på å 
være hvem er den 
som holder liksom i 
sirkuset foran og 
hvem går bak og 
driver med 
relasjonsbygging 
og hjelper 
enkeltelever. Og 
en god kollega kan 
coache meg vel så 
bra som en 
sosiallærer som 
har gjort en 
observasjonsøkt. 
For det er liksom 
med kontinuiteten 
med elevene og ja. 

 
« Det er sånn, vi 
har masse bra 
støtteapparat nede 
på kontoret, men vil 
heller ha hatt 15% 
ekstra på den ene 
kollegaene som 
kan gå mellom to 
klasserom slik at 
hun kunne vært, 
slik at vi kunne 
vært team hele 
tiden, byttet på å 
være hvem er den 
som holder liksom i 
sirkuset foran og 
hvem går bak og 
driver med 
relasjonsbygging 
og hjelper 
enkeltelever. Og en 
god kollega kan 
coache meg vel så 
bra som en 
sosiallærer som 
har gjort en 
observasjonsøkt. 
For det er liksom 
med kontinuiteten 
med elevene og 
ja.» 
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På hvilken måte 
legger rektor 
tilrette for at 
dere kan ta 
egne valg i 
henhold til 
undervisnings-
metoder og 
undervisningsø
kt? 
 
24.00 - 25.25 

Hun legger godt 
tilrette med å ikke 
være så mye 
tilstede. Stor frihet. 
Det første året så 
hadde jeg et par 
sånne,  husker jeg 
et par ganger hun 
sto med 
foreldregrupper og 
uttalte seg 
skråsikkert om hva 
slags undervisning 
vi drev med. Så 
hadde det kanskje, 
hadde «folka» i 
forskjellige 
retninger.. ja, så, 
det var ikke alltid 
hun var på pulsen 
på det. Men, ja, 
brukte tida på det, 
innenfor de 
rammene vi har om 
... Vi har noen 
rammebetingelser 
for 
underervisningsøkt
en vi skal 
igjennom. Ja, den 
gode timen. (Har 
du kunstnerisk 
frihet?) Ja, enorm. 
Men problemet 
med den 
kunsteriske 
friheten som vi har 
fordi vi har iPader 
og er bokfrie er at 
det krever ganske 
mye. Å få laget de 
kule oppleggene, 
så når vi bruker 
masse tid på andre 
ting, så går det 
(tid). Da må vi sitte 
og holde på.  

Rektor gir stor 
frihet til de ansatte.  
Samtidig har de 
klare rammer for 
hvordan rektor 
mener timen skal 
være bygd opp. De 
kaller det «den 
gode timen». Det 
er en mal som gir 
føringer for 
strukturen og 
oppbygningen av 
undervisningstimen
e.  
 
Mener at de har 
stor «kunsterisk 
frihet», men det 
medfører også mye 
arbeid å planlegge 
undervisningen. 
Når de bruker mye 
tid på andre ting, 
som prosjekter/ 
utviklingsarbeid så 
går det mye tid.  
« Å få laget de kule 
oppleggene, så når 
vi bruker masse tid 
på andre ting, så 
går det (tid). Da må 
vi sitte og holde 
på.» 
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Kunne 
kjernetiden og 
møtetiden vært 
organisert på 
en annen måte? 
 
25.25 - 26.50 

(Tenker i 15 
sekunder) Du 
mener arbeidstida 
vår på jobb? 
(Møtetiden, 
kjernetiden virket 
det som du var 
fornøyd med.) Ja. 
Den største 
utfordringen for 
meg er at jeg 
trenger at det er 
rutiner på det, 
utfordringen er når 
det flekses på det 
fordi en eller annen 
ytre konsulent bare 
kan den ukedagen. 
Og at rutiner snues 
på. Det er sensitivt. 
Avtaler må holdes, 
uka er, mandagen 
er sånn... Det er 
manges tid som er 
sånn. Da kan 
rektor gjøre hva 
hun vil, og så 
trenger man de 
faste bolken til å 
gjøre den delen av 
neste ukes 
planlegging. ... vil 
ikke at det endres 
på, i hvertfall er jeg 
ganske sårbar på 
det. (Virker som at 
det er sårbart da?) 
Ja, det er det jo 
selvfølgelig da.  

Viktig at det er 
faste rutiner og 
tidspunkter på 
møtetiden. Det må 
være forutsigbart 
slik at de kan 
planlegge arbeidet 
uten å bli avbrutt av 
konsulenter og 
utenforstående 
som avbry 
ter planlagt arbeid.  
 
Viktig at avtaler 
holdes og at rutiner 
kan følges for de 
ansatte slik at de 
har den tiden som 
er satt av til 
planlegging av 
undervisningen.  
 
De føler at det et 
sårbart for dem 
hvis det skjer for 
mye utenfor den 
daglige driften og 
de rutinen de har. 

  

Opplever du at 
du har nok tid 
til egen 
undervisnings-
planlegging? 
 
26.50 - 28.00 

Nei, det tror jeg 
ingen lærer kan si. 
Det kan en nesten 
ikke ha uansett. 
(Fordi at det er så 
mye annet i 
vinden?) Ja, det 
tror jeg. Uten at jeg 
har noe 
sammenligningsgr
unnlag, så tror jeg 
også at det har 
noen forventninger 
om at vi fordi skal 
kunne lage 
undervisningsopple
gg som skal være 
«generiske», så 
skal vi kunne 

Nei, blir aldri nok 
tid til 
undervisningsplanl
egging. Det er ikke 
bare å bruke 
ferdige opplegg fra 
andre. Det må som 
regel bearbeides 
og tilpasses 
elevene du har. 
 
Det er lite 
effektivitsgevinst i å 
bare motta ferdige 
undervisningsopple
gg. «Selv om du får 
et godt 
gjennomtenkt 
opplegg fra de i fjor 

Planlegging, 
kunnskapsdelin
g, samarbeid, 
effektivitet, 
forventninger 
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liksom etterhvert bli 
mer effektive da. 
Og da skal vi 
liksom gå over litt, 
(hvis du  
legger ned mye 
arbeid nå så blir 
det bedre om et 
par år) så kommer 
det ikke til å skje. 
Selv om du får et 
godt gjennomtenkt 
opplegg fra de i fjor 
så må du jo 
modifisere det og 
sjekke det og 
egentlig på et eller 
annet vis gjøre det 
til ditt.  

så må du jo 
modifisere det og 
sjekke det og 
egentlig på et eller 
annet vis gjøre det 
til ditt.» 

Kompetanse. 
Hvordan legger 
leder tilrette for 
kompetansehev
ing for deg? 
 
28.00 - 30.25 

Hun (rektor) har jo 
«pushet» oss på 
sånne 
etterutdannings 
med 
stipendordning og 
sånn. Og lagt til 
rette for  at mange 
kunne gjøre det. 
Det er veldig 
konkret ting. (Er 
det også blitt 
oppmuntret til det? 
Faglig 
oppdatering.) Ja. 
Ja, det tenker jeg 
både sånn uformell 
av type være 
påkoblet, en ting er 
sånn delingskultur 
på de sosiale 
mediekanalene 
som noen av oss 
bruker. Artikler og 
fagstoff og sånne 
type ting, det er jo 
sånn løpende 
uformell 
videreutdanning. 
Hvor vi har 
samsnakket om 
begreper og sånn. 
Så er det sånn 
midt i mellom hvor 
jeg tror ganske 
mange har fått 
anledning til å 
være med på en 
del sånne 

Rektor oppfordrer 
de ansatte til å øke 
sin kompetanse. 
Hun legger til rette 
for etter- og 
videreutdanning.  
 
Rektor ønsker en 
delingskultur og 
jobber for det med; 
sosiale 
mediekanaler som 
Facebook og bruk 
av fellestiden til å 
informere og 
diskutere sammen. 
De har flere felles 
utviklingsprosjekter 
som alle ansatte 
deltar på. 
Rektor  forventer at 
de ansatte holder 
seg faglig 
oppdatert og 
diskuterer fagstoff 
og aktuelle artikler. 
Det legges ut mye 
fagstoff, forskning 
og begreper som 
de samtaler om. 
 
Rektor sender/ tar 
med ansatte på 
utdanningsmesser 
og besøk til andre 
steder. Det er 
mange som får 
anledning til å delta 
på det. 

Kompetanse, 
etterutdanning, 
videreutdannin
g, 
delingskultur, 
mediekanaler, 
diskutere, 
oppdatert, 
forskning, 
kunnskapsdelin
g,  

Kompetanse: 
 
Skjermer/beskytter 
fra påvirkning 
utenfra, forhindrer 
forstyrrelser, 
håndterer 
vanskelige 
situasjoner/ 
problemer, setter 
standarden 
går foran,  
forventer 
resultater,  
jobber godt/hardt,  
viser med 
eksempler/ egen 
handling,  
løser problemer  
strategier for 
problemløsninger, 
konfliktløsing,  
er fleksibel/ viser 
fleksibilitet 
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utdanningsmesser 
og liksom se 
hvordan ting er 
andre steder både 
med og uten 
overnattinger. 

Kompetanse. 
Hvordan legger 
leder tilrette for 
kompetansehev
ing for deg? 
 
28.00 - 30.25 

Oppfordrer jo folk 
til å gå rundt og bli 
med å dele og 
holde foredrag 
andre steder og. 
(Delingskultur i 
kollegiet, om det er 
en naturlig ting for 
dere å dele?) Ja, 
det tror jeg, men 
det er klart det er 
en tidkrevende 
greie og en må ha 
noe å bidra med, 
men når folk spør 
så opplever jeg at 
det er mye sånn at 
jeg hjelper deg 
med dette. Også 
da på 
kompetanseheving 
så er det sånn når 
vi, da det var sånn 
utlysning av 
stipender og sånn i 
fjor, så var det 
sånn i 
utganspunktet i 
felles hvem som vil 
kan søke, hvem 
trenger og, vi har 
både, du kan søke 
på hva du vil, men 
dette er prioritert 

Rektor oppfordrer 
ansatte til 
kunnskapsdeling 
og observere 
hverandre.  
De mottar mye 
besøk fra andre 
skoler og viser fram 
hvordan de gjør det 
og holder også 
foredrag andre 
steder. 
 
Det er tidkrevende 
og du må ha noe å 
bidra med. Men de 
mener at alle som 
spør får hjelp av 
hverandre. 
 
Alle kan søke på 
stipend- og 
vikarordninger og 
rektor oppfordrer til 
det. Rektor prioriter 
innenfor gitte 
kriterier som de 
ansatte kjenner til. 
Det er begrenset 
hvor mange som 
kan følge 
vikarordningen, 
mens 
stipendordningen 

Kunnskapsdeli
ng, foredrag, 
tidskrevende, 
stipendordning, 
vikarordning, 
prioriteringer,  
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og dette er 
prioritert og så var 
liksom at alle 
kunne ikke velge 
den ordningen som 
gjør at en henter 
inn vikarer, så hvis 
det er noen, de 
deles ut først da, 
så er det masse 
andre som kan ta 
det «derre» 
stipendordningen. 
Da er det nesten 
ingen grense. Da 
er en klar for at en 
ligger tilrette for, 
men innenfor det 
skolen kan tåle. 
 

er det nesten ingen 
begrensninger.  

Samtaler om 
kompetanseutvi
kling. Hvordan 
føler du at din 
kompetanse blir 
ivaretatt? 
 
30.25 - 32.20 

Vi får være med å 
påvirke fordi vi 
løser mye av det 
på team når vi 
legger timeplanen 
på teamet. Det 
kommer ikke fra 
ledelsen. Men det 
er praktisk og 
diskusjoner knyttet 
til hva som er best 
for elevgruppa og 
hvordan oversikt vi 
kan ha. I år har vi 
fått noe styring på 
hvor 
hovedressursen 
skal ligge, fordi det 
er fem personer og 
4,8 stillinger. Da 
var det klart at det 
ett klasserom som 
skulle ha to fulle 
også skulle de 
andre dele på 
resten. Innenfor 
det har vi endel 
påvirkning. Men 
det er klart det er 
masse andre ting 
som kommer inn 
og kupper likevel.  

De ansatte legger 
timeplanen selv 
med noen praktiske 
føringer fra rektor. 
Teamene blir enige 
seg i mellom og har 
dermed styringen 
på fagfordelingen 
og kan ta hensyn til 
hverandres styrker 
og ønsker.  
De føler dermed at 
deres kompetanse 
blir ivaretatt med at 
de har mulighet for 
å styre valgene 
rundt timeplanen 
selv. 
 
Det er likevel en 
del ting som styrer 
deres valg; 
ressursfordeling, 
elevgruppa, 
fordeling av 
spesialrom og 
andre faktorer i 
tillegg. 

Timeplan-
planlegging, tar 
hensyn, frihet 
innenfor gitte 
rammer, 
kompetanse,  
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Har rektor 
kjennskap til 
din 
kompetansen, 
styrke og 
svakheter? 
 
32.20 - 33.30 

Ja, de vet veldig 
godt svakhetene 
og de ser styrkene 
og de 
kommuniserer det 
ganske mye, både 
hva som skal 
jobbes med og hva 
som er fint, ja! Ja, 
det har de kontroll 
på. Det er litt e 
grann underordnet 
på andre trinn 
fortsatt, det er, vi 
driver med 
grunnleggende 
lese-
skriveopplæring og 
regning liksom, 
hvorvidt det å være 
en kløpper i 
amerikansk 
politikk, 
samfunnsvitenskap 
og sånt er ikke så 
innimari relevant. 
Ikke nå. Men vi er 
jo, de er interessert 
i mennesker og 
veit hva de kan og 
har ganske god 
koll på fortid og 
hvor man har 
jobbet før og ja, 
tenker at, ja 
opplever det sånn. 
 

Ja, rektor kjenner 
godt til 
kompetansen, 
styrker og 
svakheter.  
 
Sier at rektor er 
interessert i 
mennesker og vet 
godt hva de kan. 

Kompetanse, 
styrker, 
svakheter, 
interesse, 
menneskekunn
skap,  
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Motivasjon. Hva 
er det som 
driver deg? 
Indre/ ytre 
motivasjon? 
33.30 - 37.00 

Vi sitter jo i et 
system som er 
ganske så fint 
tunet på både indre 
og ytre intensiver 
liksom. Det er klare 
ytre måleenheter 
og sjekkpunkter og 
sånn, som jo er en, 
påvirker i noen 
grad, type 
kartlegginger og 
sånne typer ting. 
For meg selv 
synes jeg det er 
vanskelig å skille, 
nå er jeg jo liksom 
her. Det er jo 
masse indre 
motivasjon som 
handler om 
relasjoner til 
elevene og det at 
det føles.. Det jeg 
synes er kulest er 
jo når jeg får til noe 
som jeg har 
bestemt meg for å 
prøve å få til.  
 
Og over litt lengre 
strekker og føler at 
jeg får utvikle meg 
personlig og sånn, 
det er jo 
selvfølgelig mye 
som er indre 
motiverende på det 
og vil nok kanskje 
også si at det 
ganske lite av det 
ytre som driver 
meg, at jeg får 
lønna, jeg er ikke 
her for medaljen 
eller godteriet til 
fellestiden liksom. 
Nei. Men jeg er 
heller ikke så 
sikker på.. Er det 
noen voksne 
mennesker som 
klarer å mene at 
det er den ytre 
motivasjonen som 
driver dem, 
liksom? Jeg tenker 
jo at.. hvis det er 
sånn at hvis det 

Det er den indre 
motivasjonen som 
er drivkraften, men 
sier at det er 
mange ytre faktorer 
som påvirker en i 
jobben.  
 
Relasjonen til 
elevene er også en 
motiverende faktor 
og å kjenne at en 
når sine mål og får 
til det en har 
bestemt seg for. 
 
Sier at det er 
motiverende å 
utvikle seg og 
strekke seg mot 
nye mål i jobben. 
Det er motiverende 
med personlig 
utvikling. 
 
« Og over litt lengre 
strekker og føler at 
jeg får utvikle meg 
personlig og sånn, 
det er jo 
selvfølgelig mye 
som er indre 
motiverende på det 
og vil nok kanskje 
også si at det 
ganske lite av det 
ytre som driver 
meg, at jeg får 
lønna, jeg er ikke 
her for medaljen 
eller godteriet til 
fellestiden liksom. 
Nei.» 

Indre og ytre 
motivasjon, 
relasjoner, mål, 
utvikling,  
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sånn at en fikk en 
lønnspose ekstra.. 
Men selv da så 
tenker jeg, vil jeg 
nesten tro at en 
ganske fort blir 
internalisert da, 
fordi du skal oppnå 
noen mål og jeg 
klarte det og… 
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