
 

 

«-med hjartet på rette staden»  
Rektor i praksis.  

 
En kvalitativ studie av tre rektorer, verdier og 

identitet i skolehverdagen.  

 
Randi M. Høgh 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave i Utdanningsledelse Institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning  

  
UNIVERSITETET I OSLO   

  
November 2018 

 
 



II 

 

 

«-med hjartet på rette staden» 
Rektor i praksis.  

 
En kvalitativ studie av tre rektorer, verdier og 

identitet i skolehverdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Randi M. Høgh 

2018 

«-med hjartet på rette staden. Rektor i praksis. En kvalitativ studie av tre rektorer, verdier og 

identitet  i skolehverdagen.» 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


IV 

 

Sammendrag 

Denne studien tar for seg ledelse av pedagogisk virksomhet med fokus på verdier, 

lederidentitet og handlingsvalg hos rektorer i praksis.  Problemstillingen Hvilken betydning 

har verdier for rektorers handlingsvalg og konstruksjon av lederidentitet? blir belyst gjennom 

en kvalitativ undersøkelse ved bruk av skygging (McDonald, 2005) og kontekstuelt intervju 

(Hultman, 2006) av tre rektorer i grunnskolen.   

Hensikten med prosjektet er å bidra til økt forståelse for hvordan verdier og lederidentitet 

eventuelt spiller sammen, og hvilken betydning dette har for rektorers praksis.  

Teoretisk utgangspunkt er hovedsakelig knyttet til identitetsdanning. Denne sees gjennom 

Giddens teorier knyttet til refleksjon, Bourdieus teorier om relasjon, og Wengers teorier 

knyttet til praksisfellesskap (Møller, 2004; Wenger, 2004). Verdiaspektet er belyst gjennom 

verdsettende og verdibasert ledelse (Brunstad, 2009; Busch, 2012; Skrøvset & Tiller, 2015), 

og gjennom å se etter lederes moralske imperativ (Fullan, 2017).  

Hovedfunnene er at respondentene har en hektisk hverdag preget av ulike handlingsvalg som 

må håndteres. Eksempler på funn er skrevet ut som narrativer i teksten, og belyser noen av 

episodene som kom fram under skygging. Den helhetlige drøftingen av resultatene, kan vise 

at tidsklemme og lojalitetskonflikt er tilstede i rektorenes hverdag. Det samme er ønsket om å 

være et forbilde som leder og det å bygge en vi-skole med elevens beste i tankene synes som 

viktige motivasjonsfaktorer.   

Studiens begrensinger knytter seg til mengden av data som er samlet inn og som ikke er egnet 

til å gi noen generaliserbare funn knyttet til verdier og lederpraksis. Styrken ved studien er at 

den er transparent, og at metode og funn, samt analyse er etterprøvbare.  

Implikasjoner for praksis er at kunnskap og refleksjon om egen lederidentitet, og hvordan 

verdier og lederidentitet utvikles, kan være et godt grunnlag for rektorers videreutvikling av 

praksis og egen identitet.  

Videre kan det være nyttig å forske mer på rektors behov for refleksjon for å kunne 

videreutvikle identitet og verdier, og forbedring av praksis. Forskning på hvordan rektorers 

verdier og identitet virker inn på skolens kultur og læring er også et interessant tema.  
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1 Innledning  

Det jeg ønsker å belyse i mitt masterprosjekt handler om pedagogisk ledelse og lederidentitet. 

Jeg er spesielt opptatt av å se på rektorers praksis, deres verdier og refleksjon knyttet til 

handlingsvalg i hverdagen.   

 

Med bakgrunn fra ti år som skoleleder i folkehøgskolen har verdier og danning en særlig 

interesse for meg. Folkehøgskolen er et skoleslag med svært få ytre føringer. 

Folkehøgskoleloven med forskrift referer til at elevene skal få allmenndanning og 

folkeopplysning ut ifra et verdigrunnlag skolene selv definerer (Kirkhaug, 2013). Arbeid med 

basen for skolens organisering og innhold har derfor vært en sentral del av mitt ledervirke. 

Med overgang til skolelederjobb i grunnskolen har jeg derfor interessert meg for i hvilken 

grad verdier og danning også oppleves som en del av lederoppdraget til rektorer her.  

 

I ny overordnet del av læreplanen signaliseres det er verdiløft i skolen. Overordnet del – 

verdier og prinsipper for grunnopplæringen trådte i kraft 01.09.2017. Dette er en forskrift som 

har til hensikt å utdype verdigrunnlaget i opplæringsloven og gi retning til skolens brede 

formål. Her beskrives det grunnsyn som skal prege den pedagogiske praksisen i skolen, 

samtidig som den ansattes ansvar for danning og utvikling av kompetanse for den enkelte elev 

løftes fram. De tre kapitlene omhandler verdigrunnlaget, prinsipper for læring, utvikling og 

danning samt prinsipper for skolens praksis. Kapitlet som omhandler verdigrunnlaget er delt 

inn i seks underkapitler. Disse knytter seg til Menneskeverd, Identitet og kulturelt mangfold, 

Kritisk tenkning og etisk bevissthet, Skaperglede, engasjement og utforskertrang, Respekt for 

naturen og miljøbevissthet og demokrati og medvirkning.  

 

1.1 Verdier i samfunn og skole 

Som skoleledere står man i en lang tradisjon kulturelt og historisk. Skole har vært og er viktig 

for samfunnet og enkeltmennesket. De verdier og den danning og læring som skjer her er med 

på å legge føringer for hvordan vårt fellesskap og samfunnet skal fungere. Skolens innhold er 

det derfor mange som har meninger om, og det er en viktig og kontinuerlig samfunnsdebatt.  
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Kirkhaug (2013) trekker linjen fra antikken og filosofer som Platon og Aristoteles som 

beskriver at verdier er selve byggesteinene i samfunnet, da det er verdiene som skal ivareta 

samholdet og identiteten. «Verdier er viktige i ethvert samfunn ved at de styrer, samler og 

danner grunnlag for identitet, sikkerhet og rettigheter» (Kirkhaug, 2013, s. 91). Det er ulike 

normer og kilder til verdier i samfunnet, og utdanningssystemet og fellesskolen er et eksempel 

på dette. Opplæringsloven er tydelig på hvilke verdier skolen skal formidle.  

De verdier som kommer til uttrykk i skolens formålsparagraf og som konkretiseres i 

overordnet del er den grunnmuren skolens virksomhet skal bygge på 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 5). Opplæringsloven §1-1 framhever samarbeid og vår 

kristne og humanistiske arv, herunder menneskerettighetene, som verdigrunnlag for skolens 

arbeid (Opplæringsloven, 1998). Verdier som nevnes her er for eksempel respekt for 

menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.  Lærere 

må bruke sitt profesjonelle skjønn i forhold til enkelteleven og fellesskapet. Dette skal preges 

av demokrati, likestilling og likeverd, tillit, respekt, medansvar og medvirkning. Skolen skal 

ta den enkelte elevs menneskeverd på alvor og møte alle med omsorg og respekt 

(Kunnskapsdepartementet, 2017).  

 

Møller (2004) trekker de historiske linjene til det verdimessige fundamentet som har vært 

gjeldende for skoleledelse i Norge og Norden. Dette kan sies å være demokratisk ledelse, da 

demokratisk dannelse hatt en sentral plass i skolen. Normen for god skoleledelse har vært 

knyttet opp mot denne verdiorienteringen. «Skoler er formelle institusjoner som eksisterer 

med et bestemt formål i samfunnet, og det pågår en kamp om verdiene i skolen» (Møller, 

1996, s. 23). Denne verdikampen reflekterer de ulike oppfatningene av verdier og interesser 

som foregår i samfunnet. «En skole skal ikke bare sørge for at elevene tilegner seg ønskelige 

kunnskaper, de skal også sosialiseres til bestemte samfunnsmessige verdier.» (Busch, 2012, s. 

44). 

Lover, regler og planer legger føringene, men det er enkeltmennesket, og skolefellesskapet, 

som skal utføre oppdraget. Det er derfor ikke likegyldig hvordan den enkelte rektor ser på 

mandatet og seg selv som profesjonsutøver. Etisk lederskap betegnes ofte med en lang liste av 

personlige egenskaper og karakteristikker av leder; empatisk, uegennyttig, konsekvent, 

forutsigbar og troverdig, integritet og omsorg for andre, rettferdig, ærlig og åpen (Söderström,  

2017). Fullan (2002) beskriver den etiske lederen som en som har selvdisiplin og som drives 
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av et lidenskapelig engasjement for oppdraget. Kirkhaug mener at hvis man som leder skal 

lykkes med verdibasert ledelse i skolen må de verdiene som tas i bruk «harmonisere med de 

rådende verdiene i samfunnet og måten de fungere på her» (Kirkhaug, 2013, s. 83). 

Med dette som utgangspunkt er jeg derfor særlig interessert i rektor, og rektors identitet og 

ledelse i skolen. 

1.2 Etiske perspektiv på skoleledelse 

Etikk, moral og ansvar – dette preger skolelederes hverdag. Det kommer man ikke utenom. Å 

utøve praktisk visdom og egen dømmekraft er viktige holdninger og ferdigheter for en rektor. 

Man kan ikke gjemme seg bak regler og normer, det er alltid dilemmaer og handlingsvalg 

som må håndteres. Da er det nødvendig å kunne handle selvstendig for å ivareta omsorgen og 

det beste for elevene (Söderström, 2017). De virkelige dilemmaene kommer når regler og 

forskrifter ikke kan svare på den aktuelle utfordringen skolen står i sammen med eleven. Her 

kommer god dømmekraft inn. Brunstad belyser forskjellen mellom å gjøre ting riktig, eller å 

gjøre de riktige tingene. Dette betegner han som klokt lederskap (Brunstad, 2009). Etikken 

ligger i hvem det er man tar ansvar for som skoleleder.  Få skoleledere vil være uenige i at det 

er ansvaret for elevens utvikling og læring som kommer først. Dette kan betraktes som det 

overgripende moralske imperativ for skolelederen (Fullan, 2017). Å alltid ha barnet og 

elevens beste i tankene, og agere deretter (Söderström, 2017). I dette prosjektet er jeg 

interessert i å undersøke hvordan dette kan se ut i praksis.  

 

Ved å se på rektorers praksis i hverdagen, samt refleksjon og tenking rundt denne, vil jeg se 

rektors legitimering av handlingsvalg. Jeg ønsker å undersøke om disse handlingsvalgene kan 

knyttes til ulike etiske normer eller kjøreregler, rektors egne verdier, og i hvilken grad disse 

igjen kan knyttes til rektors danning av lederidentitet.  
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1.3 Tidligere forskning på feltet 

1.3.1 Introduksjon  

I min litteraturgjennomgang har jeg funnet få empiriske undersøkelser som belyser verdier og 

identitet i en skolesammenheng, og jeg har funnet lite som knytter seg til leder og individnivå.   

Litteratursøket er gjennomført systematisk ved bruk av søkebasene Oria, ERIC og Google 

Scholar, i tillegg har jeg sett på tidligere pensumlitteratur. For å kartlegge tema valgte jeg 

søkeordene skoleleder, verdier, identitet og rolle. Og på engelsk leadership, values, identity, 

role, school leader, principal, (school leaders identity and values). Tidligere søk i Oria gav 

meg masteroppgaver knyttet til metoden skygging, samt tema knyttet til identitet, danning og 

dilemmaer. Noen av disse har jeg valgt å trekke fram som et bakteppe til mitt prosjekt. 

Litteraturen har jeg valg å systematisere i underkategorier: Verdier, etikk og identitet.  

Litteraturens som presenteres under er et utvalg av noen masteroppgaver og en 

doktoravhandling, og jeg vil i tillegg supplere med forskning som jeg tenker har noen 

tangeringspunkter til min tematikk eller metodikk. 

1.3.2 Identitet 

I sin masteravhandling knytter Ellen-Kristin Lysne sammen forholdet mellom danning og 

undervisning i skolen. Lysne har en omfattende teoretisk tilnærming til begrepene danning og 

kunnskap som jeg finner særlig interessant.  Lysne (2016) viser til Dons artikkel 

“Skoleledelse og styringsdilemmaer i et danningsperspektiv” som ifølge Lysne mener at 

skoleledere både må ta hensyn til den lokale skolekulturen samt selv være genuint 

verdimessig interessert i både dannelse og opplæring (Lysne, 2016).  Lysne underbygger så 

sitt argument med “at danning er en form for kunnskap” ved å trekke linjer fra Aristoteles sine 

kunnskapsbegreper; epistème som betegner vitenskapelig teoretisk kunnskap, techne som 

betegner praktiske kunnskaper og ferdigheter; og froensis som er etiske handlinger eller god 

dømmekraft.  Her er det tangeringspunkter mellom danning, etikk og verdier som danner min 

plattform for videre arbeid med verdibegrepet.   
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Schribner & Crow (2012) har gjort en caseundersøkelse av en rektor i en videregående skole 

og søkt å finne svar på hvilke verdier, oppfatninger, motivasjon og identitet rektor innehar. De 

argumenterer for at verdier, oppfatninger og motivasjon danner den profesjonelle identiteten 

som motiverer den enkelte til å påta seg en spesifikk profesjonell rolle, som for eksempel en 

rektorstilling. I identiteten finner vi den enkeltes mening, og denne er det som styrer og preger 

utforming av rolle og egen praksis (Schribner & Crow, 2012). I artikkelen til Schribner & 

Crow er det gjort et grundig review på tidligere forskning og de finner at data knyttet til 

oppfinnsomhet, kreativitet, fantasi, verdier, sosial konstruksjon og samfunnsengasjement i 

ledelse av skolen er manglende. Dette er sider som den profesjonelle fagpersonen har i sin 

identitet, og er også sider de ser for seg at skolelederjobben vil kreve for at man skal lykkes 

(Schribner & Crow, 2012). Det er tre hovedelementer for å lykkes med skoleledelse – sette 

retning, utvikle mennesker og redesigne organisasjonen, for å få dette til må man ha evne til å 

jobbe med kompleksitet, kreativitet, verdier og oppfinnsomhet (Schribner & Crow, 2012). 

Scribner & Crow har forsket på identitet og rolle som profesjonell aktør, og ikke identitet som 

medlem i en gruppe eller som personlig identitet. Identitet er ifølge forskerne ikke ensidig 

men har flere fasetter, og ulike meningsinnhold for oss. De ulike identiteter enkeltmennesker 

bruker for å skape mening overlapper imidlertid hverandre og det kan synes vanskelig å dele 

dem opp. Identitet er en stadig forhandlingsprosess da mennesker samhandler og opptrer i 

ulike relasjoner og kontekster, og kan ikke identifiseres uten en kulturell praksis. 

Identitetsutvikling og forhandling om mening kan skje gradvis eller brått, og det er både en 

emosjonell, politisk og kognitiv prosess. 

Gjennom sin forskning ved metoden kvalitativt forskningsintervju og innholdsanalyse fant 

Schribner & Crow to hovedområder som formet rektors identitet i forhold til hans 

lederpraksis – tillit og politisk kapital. Tillit defineres som i hvilken grad man er villig til å ta 

risiko, i hvilken grad man er villig til å ta risiko i relasjonen, og at man stoler på at den andre 

part vil opptre med ditt beste i tankene. Politisk kapital er lederens evne til å være i en 

kompleks hverdag, og i hvilken grad man evner å respondere på hurtige endringer og samtidig 

ivareta skolens autonomi.  Schribner & Crow konkluderer med at rolle, sosial identitet og 

personlig identitet ikke alltid kan skilles og er alle med på å påvirke profesjonell identitet. 

Identitet er ikke noe som overføres fra en situasjon til en annen, den forhandles (Schribner & 

Crow, 2012).  



6 

 

Jorunn Møller har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til lederidentitet. I artikkelen 

«Nyere forskning om skoleledelse i gode skoler» har Møller (2004) gjort et review av både 

amerikansk og skandinavisk forskning der ulike begreper, betegnelser eller retninger innen 

forskningsfeltet skoleledelse søker å fange inn viktige tidsaktuelle sider ved skoleledelse. 

Eksempler her er bl.a. endringsledelse, verdibasert ledelse, transformativ ledelse og distribuert 

ledelse (Møller, 2004).  

Crow, Day & Møller (2017) har forsket på hvordan skoleledere rammer inn og danner sine 

identiteter gjennom personlige historier – narrativer. De bruker teorier av Kant, Bourdieu, 

Giddens og Wenger for å posisjonere seg rundt identitetsdanning.  

Lærere og rektorers identiteter er konstruert fra og er påvirket av følelsesmessige elementer 

fra seg selv, sin rolle og arbeidskonteksten. Deres følelse av identitet er sterkt knyttet til det 

moralske formål de kjenner ved oppdraget, som også knytter seg til deres faglige identiteter. 

Dette er også en kritisk forutsetning for deres kapasitet og for effektiv praksis (Crow mfl., 

2017).  

Det kan også oppstå spenninger mellom ulike elementer som har innflytelse på identiteten og 

som påvirker arbeidseffektivitet, trivsel, forpliktelse for oppdraget med mer. Forskerne fant at 

disse elementene hadde påvirkning på, men ikke var ødeleggende for identiteten, fordi hver av 

disse faktorene ble mediert gjennom lærernes sterke følelse av mening, moralske formål og 

verdier, samt samspillet mellom disse og arbeidsmiljøet. Forskningen viste at identitet dannes 

i sosiale interaksjoner og at identitet og legitimitet henger sammen. Disse er ikke stabile og 

autoritet og legitimitet kan aldri tas for gitt, men må forhandles fram (Crow mfl., 2017).  

 

Artikkelen peker på ulike rammeverk for identitetsdanning og et mer nyansert bilde av dette, 

samt hvordan skoleledelse utvikles og blir praktisert. Danning av lederidentitet er avhengig av 

ulike faktorer som både er personlige, emosjonelle, kulturelle og politiske. 

Identitetsdanningen varierer ut ifra sammensettingen av disse elementene og rektorenes 

opplevelse av dem, også i forhold til i hvilken grad de opplever stabilitet eller usikkerhet 

rundt sin identitet. Artikkelforfatterne peker på at det er viktig med empiriske undersøkelser 

for å undersøke rollen følelser spiller i identitetsdanningsprosesser.  Rektorenes narrativer 

viser at de har identiteter med flere fasetter, og undersøkelsen kan berike vår forståelse ikke 
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bare av hva ledere gjør, men også hvorfor de gjør det, deres verdier, deres tro og den praksis 

som former og kanskje også forandrer deres profesjonelle identitet (Crow mfl., 2017). 

I sin masteroppgave har Ingvoldstad (2012) gjort en kvalitativ studie med intervjuer av fem 

rektorer og deres forhold til dilemmasituasjoner i skolehverdagen. Hun har brukt Møllers teori 

om dilemmaperspektiver og drøfter sine funn opp mot disse. Rektorene mener de er gode på å 

håndtere dilemmaer, at dette er en vesentlig del av jobben. Ingvoldstad finner imidlertid lite 

refleksjon rundt de etiske og moralske sidene ved dilemmaene rektorer møter i hverdagen til 

tross for at det nettopp er her “det moralske perspektivet i rektors arbeid kan komme til 

uttrykk” (Ingvoldstad, 2012, s. 48, 58).  

1.3.3 Verdier og etikk 

Michael Fullan (2017) beskriver dybdeledelse som et arbeid i seks spenningsfelt.  Figuren han 

bruker for å illustrere dette er en sirkel der kjernen er Moralsk imperativ og oppløftende 

lederskap. De andre fem spenningsfeltene plasseres i 5 omkringliggende sektorer. Disse er: Å 

mestre innhold og prosess, Å lede og lære, Å se elevene som endringsagenter og protesjeer, Å 

mate og bli matet av systemet, Å være både en viktig og en unnværlig aktør (Fullan, 2017, s. 

21) Kjernen i dybdeledelse er altså vårt moralske imperativ som beskrives som den 

forpliktelse vi har overfor det vi gjør.  Hva som er skoleleders moralske imperativ er et tema 

jeg ønsker å undersøke videre.  

Presthus (2010) har i sitt doktorgradsarbeid gjort en kasusstudie av tre rektorer hun har 

skygget, og fulgt opp med kontekstuelt intervju. Presthus hevder at det er få studier som 

fokuserer på rektors lederpraksis i hverdagen (Presthus 2010, s.21). Gjennom å se på 

aktiviteter, valg og prioriteringer finner Presthus at rektors hverdag er svært variert og travel, 

og preget av arbeid med mange saker parallelt. En oppsummering av hennes funn beskrives 

som “[e]n grunnleggende verdi som tydelig er vist, er at de tre rektorene i sitt ledelsesarbeid 

vektla det å være medmenneske” (Presthus, 2010, s. 237).  

En kvalitativ undersøkelse av Ehrich et.al (2015) har fokus på etisk lederskap med fokus på 

ledelse og styring, dilemmaer og økt krav til ansvarliggjøring og målstyring. Ved intervjuer er 

det satt fokus på å forstå rektorenes nåværende praksis og forståelse av etisk lederskap. 

Artikkelforfatterne definerer etisk lederskap som en sosial og relasjonell praksis som også 

omfatter det moralske formålet med utdanning (Ehrich mfl., 2015). Etisk lederskap blir 
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karakterisert som ulike dimensjoner bestående av moral, etikk og profesjonalitet, som på ulikt 

vis er sannsynlig at vil gi en positiv forbedring av elevenes læringsutbytte, og som samtidig 

vil bidra til livsendringer for alle elevene.  

Etikk handler om relasjon til andre, og ledelse baserer seg på relasjonell aktivitet mellom 

mennesker. Etisk ledelse kjennetegnes av profesjonelle aktører og deres evne til å opptre 

rettferdig. Ledere som handler etisk kjennetegnes som omsorgsfulle, ærlige og prinsippfaste 

med evne til å balansere sine avgjørelser og å kommunisere viktigheten av å opptre etisk til 

sine medarbeidere (Ehrich mfl., 2015, s. 199) Verdiene de fremmer er inkludering, samarbeid 

og sosial rettferdighet. De forfekter rettferdig behandling, og har en demokratisk praksis. 

Etiske ledere er de som ikke bare utfører etisk praksis, men de øker også bevisstheten hos 

ansatte om viktigheten av etisk praksis ved å diskutere det i kollegiet. Etikk beskrives som en 

kontinuerlig dynamisk aktivitet, mer enn det å overholde moralkoder og prinsipper nedfelt i 

ulike politiske styringsdokumenter (Ehrich mfl., 2015, s. 198). 

Å praktisere sin jobb på en etisk måte opplevdes av rektorene som komplekst og lederne 

opplevde å stå i ulike dilemma i arbeidet. Alle rektorene rapporterte om etiske spenninger og 

dilemma knyttet til eget arbeid da de opplevde et konkurransepress som kom ovenfra/utenfra. 

Når avgjørelser må tas og ulike sett med verdier konkurrerer med hverandre oppleves det at 

etiske dilemmaer dukker opp, spenning og dilemmaer oppleves å knytte seg til elever, ansatte, 

økonomi og ressurser (Ehrich mfl., 2015). 

Ledere i studien beskrev arbeidets mål som å jobbe for elevens beste. For dem var etikk og 

lederskap uløselig knyttet sammen, da de alle anerkjente å lede fra en verdibase. Når 

avgjørelser skulle tas var verdiene det rektorene brukte som verktøy å navigere etter (Ehrich 

mfl., 2015). Studier av Canadiske og Amerikanske rektorer viste at elevenes/studentens beste 

var hovedbekymringen og hovedmotivasjonen for rektorenes arbeid. I den Australske 

undersøkelsen viste det seg at i mange tilfeller tok rektors omsorgsetikk over og overstyrte 

skolens regler (Ehrich mfl., 2015).  

I mitt litteratursøk kom jeg også over en artikkel av M. Asri (2014), som omhandlet forholdet 

mellom skolelederes egne verdier og rolle, og deres innflytelse på skolekulturen. De 

kvantitative resultatene fra undersøkelsen viste at rektors egen verdibase hadde en sterk og 

signifikant påvirkning på lærernes arbeidskultur og på skolekulturen (Asri, 2014).  Dette er 

interessant i forhold til sammenhengen mellom verdier og identitet.  
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Gunn Vedøy (2008) har studert ledelse i flerkulturell skole. Hun har gjort en kvalitativ case 

studie, med skygging og intervju som metode. Hun forsker på lederskap i den flerkulturelle 

skolen og skriver «[d]et handler om etikk, og det handler om hva som kan kalles verdibasert 

ledelse. Dette er inngangen for å forstå og beskrive feltet ledelse i flerkulturelle skoler med 

utgangspunkt i verdier og verdivalg» (Vedøy, 2008, s. 37). Hun trekker fram en verdibasert 

tilnærming til ledelse som et ledelsesredskap i verdimangfoldet. «Ledelse av og i mangfold 

krever manøvrering mellom mange, ulike og kanskje motstridende verdier» (Vedøy, 2008, s. 

53). Vedøy grupperer verdibaserte tilnærminger for skoleledelse inn i moralsk og etisk ledelse 

en filosofisk tilnærming for å forstå etikk og moral, ledelse for sosial rettferdighet som arbeid 

for å fremme rettferdighet og likeverdige muligheter, ledelse som dilemmaer som er å fatte 

beslutninger og foreta prioriteringer mellom konkurrerende verdier og demokratisk ledelse 

som knyttes til hvordan å leve sammen i en skole preget av mangfold og ulikhet. Vedøy 

knytter dette mer til identitetsdanningen enn til kultur og argumenterer for at danning av 

identitet skjer i skillet mellom vi og de andre – jeg og du. Og hun hevder at skoleledelse kan 

sies å være en grunnleggende moralsk oppgave og at «[v]erdivalg i utøvelse av ledelse blir 

derfor viktig» (Vedøy, 2008, s. 97). Vedøy posisjonerer seg innen feltet verdibasert ledelse, 

etisk og moralsk forståelse for bruk av filosofi og fenomenologi. Hennes forskning er innen 

sosial rettferdighet og dilemmaer, der dilemmaene knytter seg til det demokratiske prinsippet 

om mangfold av verdier og meninger.  

Haatvedt (2015) har forsket på tre rektorer i ungdomsskolen, deres beskrivelse av håndtering 

av profesjonsetiske dilemmaer og tanker om hvordan det påvirker dem i deres arbeid. Hun har 

gjennomført semistrukturert intervju og funnet at dilemmaer er en stor del av rektors hverdag. 

Rektor er ofte i en posisjon der de er nødt til å sjonglere mellom ulike forventinger, 

forpliktelser og interesser, der lojalitetsspørsmålet gjør seg gjeldende. Det kommer fram at 

håndteringen av profesjonsetiske dilemma oppleves som det mest krevende i rektorjobben. 

Disse knyttes ofte til mellommenneskelige relasjoner, så som håndtering av personalsaker, og 

hensynet til den enkelte i den store sammenhengen. Dilemmaene håndteres og rektorene ser 

på dette som en naturlig del av arbeidet. Å håndtere dilemma er også en måte å forebygge på 

og å bygge organisasjon, der avklaringer, enighet og tydelighet om felles handlemåte blir 

trukket fram som sentralt. Elevene prioriteres også høyest i rektors arbeid (Haatvedt, 2015). 

 

Burford & Pettit (2018) har gjort en caseundersøkelse som ser på forståelsen for hvordan 

moralske avgjørelser og bruk av testresultater påvirket rektorers (lederes) praksis og 
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avgjørelser. Forskningen er gjort i en australsk kontekst og artikkelen beskriver, og gjør rede 

for det press og den spenning som rektorer står i moralsk og etisk i sine lederbeslutninger 

knyttet til økt grad av ansvarliggjøring og dokumentasjon av elevresultater. Dette presset fører 

til at ledere må gjøre bevisste tilpasninger i sin ledelsespraksis som kan føre til etiske 

spenninger både på individ og fellesskapsnivå (Burford & Pettit, 2018). 

Artikkelen presenterer et rammeverk til hjelp for å forstå den moralske kjerneprosessen ledere 

må ha for å kunne håndtere beslutninger. Og modellene viser verdiutvikling og sammenheng 

mellom verdier og beslutningstaking. Dilemmaer og press som ledere står i handler ofte om å 

forstå hvorfor nye initiativ til endring kommer utenfra, og om å ta beslutninger der det ikke 

nødvendigvis står mellom rett og galt, men like gjerne rett og rett. Her handler det om å ha det 

rette mentale tankesettet og forstå de konkurrerende verdielementene i beslutningstaking.  

Burford & Pettit oppsummerer med at moralsk styrke blir et innflytelsesrikt element i å forstå 

hvordan moral og etikk oversettes til handling. I forflyttingen fra hensikt til handling vil man 

se praksis som er kontekstavhengig. Å se på sammenhengen og interaksjoner mellom ulike 

sider i konteksten kan hjelpe til med å forklare hvorfor ikke alt lederen tror på blir satt ut i 

handling selv om leder mener at ens overbevisning er det som er rett, og det som vil være til 

det beste for eleven (Burford & Pettit, 2018).  

I en Sør-Afrikansk kontekst har van Niekerk & Botha (2017) gjort kvalitative semistrukturerte 

intervjuer med ni rektorer der forskningens formål var å undersøke deltakernes oppfatning av 

verdier. Og igjen hvordan skoleledere etablerer, utvikler og opprettholder en kjerne av felles 

verdier i skolene de leder. Teoretisk knytter forskerne seg opp mot verdibasert ledelse (VBL) 

som beskrives som ledelse som bygger på personlige verdier som er både ønskelige og 

fordelaktige for organisasjonen og medlemmene. Definisjonene fremhever at VBL krever at 

man er lydhør overfor egne verdier, medlemmers verdier og organisasjonens verdier.  

 

Artikkelforfatterne argumenterer for at verdier underbygger beslutninger og handlinger og 

påvirker alle deltakere i skolen. De beskriver verdier som et lim som binder menneskene i 

organisasjonen sammen, og at et sett felles verdier er vesentlige når organisasjoner skal 

dannes (van Niekerk & Botha, 2017). Artikkelforfatterne argumenterer også for at det er 

umulig å lede uten verdier da disse har innvirkning på våre holdninger, handling og adferd. 

Verdier er dynamiske og vil ha ulik verdi for oss i ulike faser av livet og i ulike kontekster. 

Verdier fortolkes ulikt og har ulik betydning for ulike mennesker. Det er derfor viktig med 
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verdidiskusjon i organisasjonen for å få en felles forståelse og enighet om verdiene. Rektor 

må derfor stadig legge til rette for mulighet til dialog, så man kan diskutere og bekrefte sine 

egne verdier, kjerneverdier og fellesverdier 

Konklusjonen i artikkelen er at majoriteten av respondentene oppfatter verdier som viktig for 

deres ledelse av skolen, og er medbestemmende for deres måte å opptre eller handle på. 

Samtidig kommer det fram et variert sett med verdier som rektorene forsøkte å opprette i 

skolen. Det er ikke sånn at et verdisett passer alle, verdiene må velges så de møter den enkelte 

skoles behov og det de anser som viktig. Rektor som leder har en plikt til å stadig reflektere 

over kjerneverdiene, samt å identifisere verdier som støttes og verdsettes av deltakerne i den 

aktuelle skolekontekst. Dette er viktig helt ned på elevnivå da verdier kan ha stor betydning 

for å øke den enkeltes sosiale kapital (van Niekerk & Botha, 2017).  

 

1.4 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Jeg er interessert i rektor og rektors utøvelse av lederskap og hvordan dette knytter seg til 

verdier. Jeg har ikke funnet mye forskning på verdier i skolen eller på individnivå og har 

derfor formulert følgende problemstilling:  

Hvilken betydning har verdier for rektorers handlingsvalg og konstruksjon av lederidentitet? 

 

For å belyse problemstillingen er det nødvendig å konkretisere forskningsfeltet for å kunne ha 

et hensiktsmessig fokus. Jeg har valgt følgende forskningsspørsmål: 

1: Hvordan beskriver og reflekterer rektor over sin praksis og sine verdier?  

2: Hvordan og i hvilke situasjoner blir rektor utfordret på egne verdier?  

3: På hvilken måte kommer lederidentitet til uttrykk når rektorer reflekterer rundt konkrete 

handlingsvalg?  
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2 Teori – perspektiver på identitet og 

verdivalg 

Min hovedproblemstilling knytter seg til lederidentitet og verdier; hvordan beskriver rektorer 

sin verdiorientering og hvordan kan denne forstås utifra refleksjon rundt handlingsvalg i 

skolehverdagen? Møller mener at valg av teoretisk perspektiv påvirker hvordan et fenomen 

forståes (Møller, 2004). I teoriseksjonen ønsker jeg derfor å drøfte og posisjonere begreper 

knyttet til verdier (Busch, Fullan, Kirkhaug, Schein, Skrøvset & Tiller), og teorier og 

begreper om identitetsdanning og profesjonalitet (Busch, Møller, Wenger). Dette er slik jeg 

ser det sentrale begreper som må belyses, samtidig er det omfattende begreper som må 

avgrenses. 

2.1 Identitet  

Identitet er hentet fra det latinske Idem som betyr det samme. Identitet som begrep i 

alminnelig bruk kan være vanskelig å definere da det rommer mye man i hverdagen tar for 

gitt. Identitet handler om hvordan man forstår seg selv som person, eller i en gruppe adskilt 

fra andre grupper.  Frello ( 2012) forklarer at identitetsteori kan deles i essensialisme og 

konstruktivisme. Essensialisme refererer til at noe er stabilt og en sannhet, at det er et 

objektivt grunnlag for identitet. At identitet er noe som er i en selv, noe grunnleggende og 

uforanderlig ved en person f.eks kjønn, fingeravtrykk, id-nummer, nasjonalitet. 

Konstruktivisme refererer til at vi både individuelt og kollektivt velger og konstruerer den 

identitet vi ønsker å ha. Vi velger hvem vi vil være, og skaper mening gjennom sosiale 

prosesser (Frello, 2012).  

Min posisjon i denne studien er innenfor det konstruktivistiske perspektiv. Jeg forstår identitet 

og identitetsdanning som foranderlig i samspill mellom individet, dets omgivelser og 

relasjoner gjennom livet. Min antagelse er likevel at noe i oss kan være stabilt, og noe er mer 

foranderlig. Noe er grunnleggende, essensielt, i oss og det kan for eksempel knytte seg til 

nasjonalitet og hvor vi kommer fra eller hvilken kjønnsidentitet vi har. Mens noe annet i oss 

kan være valgt, konstruert, for eksempel knyttet til yrkesvalg eller gruppetilhørighet. Noe 

identitetsdanning kan også være ubevisst da ikke alle kontekster vi befinner oss i er like 

bevisst valgte. De kontekster og relasjoner vi er en del av kan være med å påvirke vår 
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identitetsdanning og denne igjen, vårt språk, våre valg og våre handlinger. Vår identitet og 

danningen av denne handler om å ta sjansen på å være seg selv, å være hjemme i seg selv i 

ulike relasjoner og sammenhenger, noe som vil si å ha integritet og trygghet.  

Møller knytter tre teoretiske perspektiv til identitetsdanning, Bourdieu mener identitet dannes 

i kulturelle og strukturelle relasjoner; Giddens beskriver identitetsdanning som et refleksivt 

prosjekt; og Wenger beskriver identitetsdanning som forhandling i praksisfellesskap (Møller, 

2004). Disse perspektivene vil jeg utdype nærmere i teksten nedenfor. I tillegg vil jeg kort 

referere til Busch (2012) sitt perspektiv på verdienes betydning for identiteten.   

2.1.1 Identitet gjennom relasjon 

Identitetsdanning gjennom relasjon skjer i kulturelle og strukturelle relasjoner og Møller 

(2004) referere til Bourdieu, som bruker begrepene felt, kapital og habitus som momenter i 

identitetsdannelsen.  Felt karakteriserer Bourdieu som den gruppe, aktører eller organisasjon 

som har felles interesser de mener det er verd å kjempe for. Kaptial er det som har verdi for 

oss, det som gir autoritet innenfor et felt. Vår sosiale verden konstrueres gjennom handlinger, 

disse igjen henger sammen med våre oppvekstsvilkår og vår kulturelle- og klassemessige 

tilhørighet, det Bourdieu kaller individets habitus (Møller, 2004).   

Dette innebærer at identitetsdanning ikke er et ensidig individuelt prosjekt, men noe som skjer 

i forhandling med andre og i relasjon både til egen og feltets historie. Det er våre handlinger 

som konstruerer oss, disse kan vi ikke nødvendigvis sette ord på, men er et resultat av en 

«praktisk sans», en slags ryggmargsrefleks som bygger på våre tidligere erfaringer, normer og 

verdier. Handlingsmønstrene kaller Bourdieu disposisjoner, og er en del av individets habitus.  

I min undersøkelse har jeg observert rektorer i praksis, sett deres handlingsvalg og intervjuet 

dem om disse. På den måten får jeg innsikt i informantenes handlingsmønstre, og hvordan de 

også språkliggjør sine valg. Dette kan gi innsikt i normer og verdier, hvordan språket bidrar til 

identitetsdanning, og hvordan «[b]åde den status som samfunnet gir en og tittelens 

meningsbærende innhold påvirker hvordan man selv rammer inn sin lederidentitet» (Møller, 

2004, s. 73). 
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2.1.2 Identitet gjennom refleksjon 

Møller (2004) viser til Giddens som beskriver identitetsdanning som en refleksiv prosess, 

hvor man ser tilbake og reflekterer over hendelser. Identitet er ikke medfødt, men noe vi tar i 

bruk som en måte å skape mening i tilværelsen på. Identiteten blir tydeligere for oss gjennom 

refleksjon, her spiller språket en viktig rolle. Gjennom vår måte å sette ord på våre erfaringer 

og vår livshistorie begrunner og rettferdiggjør vi våre handlingsvalg og våre relasjoner. «Vi er 

ikke, hva vi er, men hva vi gjør oss selv til» (Møller, 2004, s. 67). Måten vi skaper oss selv 

på, vår yrkesidentitet, skjer gjennom det Giddens kaller sosial praksis. Det er prosessene hvor 

vi både bidrar til å forme struktur, og handler innenfor eksisterende strukturer og rommer 

både de regler og rammer som finnes i de ulike sammenhengene vi deltar i, og vår påvirkning 

til disse rammene. Språket og de historiene vi forteller om oss selv er, ifølge Giddens, viktige 

for identitetsdanningen og søken etter mening. Identitet er dynamisk og handling og tanke 

henger sammen, der man både kan tenke først og handle etterpå eller handle først for deretter 

å reflektere for å skape mening. Vi søker å skape mening i et retrospektivt lys» (Møller, 2004, 

s. 51). I Møllers forskning er fortellingen om «livet som rektor» med på å vise hvordan 

rektorer skaper mening ved å reflektere over hverdagens små og store utfordringer, og ved 

hjelp av sine livshistorier skaper rektorene mening og konstruerer sine erfaringer til en egen 

lederidentitet. «Livshistorier er en form for selvets reise» (Møller, 2004, s.16). 

Identitetsdanning og yrkesidentitetsdanning kan ikke separeres, men er to sider som henger 

tett sammen. Vi er stadig underveis i vår dannelsesprosess, også som ledere, og vi utvikles 

både gjennom våre historier og gjennom samspillet med verden rundt oss. Våre 

karriereerfaringer og våre livserfaringer vil begge påvirke hvordan vi ser på rektorjobben.  

2.1.3 Identitet gjennom praksisfellesskap 

Wenger (2004) beskriver kulturell praksis og forhandling i praksisfellesskapet som 

byggesteiner i identitetsutviklingen. Deltakelsen vi har i ulike praisfellesskap gir oss mulighet 

til å sortere hva som er viktig og mindre viktig for oss og det er dermed en grunnleggende 

sammenheng mellom identitet og praksis (Wenger, 2004). Gjennom samhandling med andre 

får vi innblikk i hvordan andre ser på oss, og sammen med den meningsforhandling som vil 

foregå i praksisfellesskapet vil dette påvirke og utvikler vår identitet. Praksisfellesskapet er 

ifølge Wenger det vi mennesker gjør sammen, og verdien av handlingene er dermed viktigere 

enn hvordan vi snakker om dem.  
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Hverdagen til rektor består av samhandling med ulike enkeltpersoner og grupper, og rektor vil 

således delta i ulike praksisfellesskap. Gjennom observasjon av rektorer i hverdagen vil 

deltakelse i ulike praksisfellesskap bli synlig for meg, og refleksjon rundt disse kan belyses i 

intervjuet.  

2.1.4 Profesjonsidentitet  

Rektortittelen og rektorrollen er forankret i samfunnet og innebærer en del forventinger og 

normer. Rektors identitet i sin arbeidsutførelse er dermed ikke kun et personlig valg det 

henger også sammen med det å være en profesjonsutøver. Profesjonene kan knyttes til 

organisasjoner som er gitt et politisk mandat av samfunnet (Haatvedt, 2015). Som øverste 

leder i skolen står derfor rektor i en særstilling.  

Som med identitetsbegrepet beskrevet over er også profesjonsidentitet dynamisk og 

kontekstuell. Også profesjonsidentiteten forhandles fram sosialt og er i stadig endring 

gjennom samhandling i ulike relasjoner og kontekster (Schribner & Crow, 2012; Wenger, 

2004).  Profesjonell identitet er ikke det samme som sosial- eller personlig identitet, men en 

identitet som er knyttet til ens profesjonelle rolle. Alle våre ulike roller og identiteter 

overlapper, og å dele dem opp kan synes vanskelig. Å undersøke hvordan den enkelte bruker 

identitet for å skape mening og fylle en rolle er allikevel interessant når man skal forsøke å 

forstå den profesjonelle yrkesutøver (Schribner & Crow, 2012).  Busch skriver 

«[p]rofesjonsidentitet er mer en prosess enn en tilstand.» (Busch, 2012, s. 77). Scribner & 

Crow (2012) forklarer identitet som ulik i forhold til ulike situasjoner, situasjonsbestemt, og 

at vi alle har et hierarki av identiteter. Et review gjort av Beijaard et.al 2004 konkluderer med 

fire punkter som er av stor betydning når læreryrkets profesjonsidentitet skal beskrives; det er 

en pågående prosess; det er knyttet både til person og kontekst; består av flere subidentiteter; 

er påvirket av egeninteresser (Busch, 2012). Tradisjonelt har rektorer i skolen blitt rekruttert 

fra skolen selv, og de fleste har bakgrunn som lærere. Tidligere var rollens forventing at 

rektor var «fremst blant likemenn». Det kan derfor antas at rektorers profesjonsidentitet 

gjennomgår lignende prosesser som for lærere.  

Utviklingen av egen profesjonsidentitet kan være en langvarig prosess, og pågår muligens 

gjennom hele yrkeslivet. Ryan (2007) beskriver et sett med tråder som kobler de ulike 

identitetene sammen og skaper en helhet (Ryan, 2017).  Profesjonsidentiteten er i stor grad et 

kognitivt konsept og derfor viktig for utviklingen av et verdibasert lederskap (Busch, 2012).  
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Jeg er interessert i å se på hvordan rektorer beskriver ulike perspektiver knyttet til sin 

lederidentitet. Det er også interessant å se på om og i hvilken grad rektorene problematiserer 

et skille mellom seg selv som person og sin rolle som rektor. Jeg er også interessert i å 

utforske om det er mulig å få øye på noen av de ulike tråder som danner helheten i en rektors 

identitet.   

2.2 Verdier  

Vår identitet er sammensatt av ulike deler, og verdier er en vesentlig del av vår identitet. Det 

moralske imperativ kan sammenlignes med noe som er grunnleggende og styrende for våre 

handlinger, og dermed en del av leders identitet (Busch, 2012; Fullan, 2017; Schein, 1987). 

Det er derfor interessant å se nærmere på hvordan verdier og identitet henger sammen, og 

dermed interessant å belyse videre i forhold til problemstilling.   

Møller oppsummerer de ulike teoretiske perspektivene som «[h]ver på sin måte kan disse 

perspektivene bidra til å belyse viktige sider ved dannelsen av lederidentiteter» (Møller, 2004, 

s. 83). Personer vil alltid ha et individuelt og personlig fokus når det kommer til å tolke eller 

skape mening i handlinger eller situasjoner. Våre erfaringer og referanserammer, og det 

språket vi velger å bruke, er redskaper for vår meningsdanning. Våre verdier har vi utviklet 

gjennom sterke sosialiseringsprosesser der vi har blitt integrert i grupper med felles identitet, 

noe som gjør verdiene våre vanskelige å endre. I et konstruktivistisk perspektiv beskrives vår 

identitetsutvikling som en pågående prosess, og verdier justeres gradvis når ny mening skal 

skapes (Busch, 2012; Schein, 1987). Med dette menes at verdier ikke er objektive størrelser, 

men skapes av mennesker og har et individuelt opphav. Verdiene våre endres over tid 

gjennom samhandling med andre og i kulturell utvikling (Schein, 1987).  

Innen ledelsesteorien er verdiaspektet først og fremst belyst innenfor organisasjonskultur 

(Bang, 2013; Berg, 1999; Schein, 1987) På individ- og ledernivå har det de siste årene blitt et 

økt verdifokus  gjennom verdibasert ledelse. I norsk kontekst har dette først vært belyst innen 

ledelse i helsesektoren og verdibaserte, frivillige organisasjoner (Askeland, 2013). Det 

verdibaserte perspektivet er imidlertid også på vei inn i annen ledelsesforskning, blandt annet 

skole (Kirkhaug, 2013; Skrøvset & Tiller, 2015). Bakgrunnen for begrepet verdibasert ledelse 

kan føres tilbake til Robert House (Busch, 2012) som beskriver en verdibasert lederadferd. 

Verdibasert ledelse kan også betraktes som et styringsverktøy da det knyttes til det å nå mål. 
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Ledelse er å arbeide med organisasjonens måloppnåelse enten denne knytter seg til konkrete 

målbare mål, eller mer overordnede ideologiske mål (Busch, 2012). Kirkhaug (2013) mener 

for eksempel at «[v]erdier er utsagn som kan ha et hvilket som helst innhold, hvis de bare 

fører til måloppnåelse eller behovstilfredsstillelse» (Kirkhaug, 2013, s. 96). I prinsippet kan 

verdi defineres nøytralt, uten å legge til valører som godt eller vondt.  

Busch (2012) trekker også fram verdier som en viktig del av vår identitet. Han skriver at 

«[v]erdigrunnlaget har stor betydning for «hvem vi er», og vil over tid bli en viktig del av 

identiteten» (Busch, 2012, s. 75). Verdier endres fra generasjon til generasjon, samtidig som 

verdibasen til den enkelte er stabil over tid (Busch, 2012). Verdigrunnlaget vårt er også viktig 

for vår profesjonelle identitet og har stor betydning for verdibasert ledelse.   

2.2.1 Individuelle og kollektive verdier 

Verdier kan knyttes til menneskers ønsker, motivasjon, vilje og handlinger. Det handler om 

hvordan mennesker grunnleggende ser og forstår sin virkelighet (Schein, 1987). Det er et 

spenn i hvilken betydning verdier har i menneskers bevissthet, fra helt ubevisste mentale 

motiver til høy bevissthet og viljesintensjoner (Erlandsen, 2013). Verdier kan derfor ha en 

betydelig innflytelse på vår adferd, både på det bevisste og ubevisste plan. Schein (1987) 

knytter i sin teori virkelighetsforståelse tett til verdibegrepet, verdier kan ses som personlige 

meningsbærere for det vi betrakter som sant og det som virker. Ved å se på og analysere 

verdier hos medlemmer i en gruppe kan man finne bakgrunnen for prinsippene som styrer 

deres adferd (Schein, 1987, s. 13). «Verdien gjennomgår en kognitiv transformasjon slik at 

den først blir en oppfatning og til slutt en antagelse» (Schein, 1987, s. 14). Verdiene er 

bevisste mens de er under diskusjon og utprøving, men blir internalisert gjennom praksis og 

går deretter over til å være ubevisste. Verdier kan forstås som et etisk reglement for 

menneskene (Busch, 2012). Er verdier forankret både kognitivt og emosjonelt hos en leder 

kan dette føre til en motivasjon og en begrunnelse til å handle (Busch, 2012; Fullan, 2017). 

Dette ser jeg som særlig relevant i forhold til dette prosjektet da rektorers verdier muligens 

kan knyttes både til handlingsvalg og mening.   

Selv om verdibegrepet er nøytralt gir verdier og verdibase oftest positive assosiasjoner. Vi 

regner med at det grunnleggende som driver oss og identifiserer oss er godt. Verdier viser et 

mangfold og kan være: integritet, legalitet, rettsfølelse, dialog, brukerorientering eller 

vennlighet, respekt og ryddighet (Busch, 2012).  
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Verdier er ikke bare noe som individet eier. Verdier utvikles ikke i et vakuum. Vi er alle del 

av ulike sammenhenger og kontekster, og på lik linje som identitet dannes i interaksjon 

dannes verdier. De fellesskap vi er en del av former også våre verdier. Verdier er noe vi har 

sammen, en del av det kollektive, og de verdiene vi har knytter seg til den kulturen og de 

kontekstene vi er en del av. Den første verdidanningen skjer i familien. I tillegg er skolen og 

lokalsamfunnet viktige verdiformere. Når vi snakker om norske samfunnsverdier så gir det 

gjenklang hos den enkelte fordi det er normer og kultur vi er felles om og som vi møter i 

mange ulike sammenhenger. Ulike undergrupper og subkulturer kan ha sitt eget verdisett, og 

deltar vi i gruppen vil dette mest sannsynlig påvirke våre individuelle verdier. Kulturelle 

verdier og samfunnsverdier kan være gjenkjennelige, men samtidig er det individuelle 

forskjeller mellom gruppene og individene som deltar i dem.  

Tillit, og det å lede på tillit, beskrives som et fundamentalt element i verdibasert ledelse. For 

at ansatte skal tilskrive lederskapet den nødvendige tillit må leder inneha en praksis og adferd 

som de ansatte anerkjenner som tillitvekkende (Kirkhaug, 2013). Tillitvekkende adferd kan 

knyttes til trekk ved personligheten, eller som egenskaper beskrevet som lederskapsdyder, 

gjerne også beskrevet som et menneskes moralske karakter (Brunstad, 2009; Kirkhaug, 2013). 

Moralsk karakter kan beskrives med verdiord som vi kjenner fra hverdagen for eksempel: 

respekt, raushet, nestekjærlighet, likeverd, menneskeverd med mer.   

Verdier er likevel ikke enkle å definere, tyde eller oversette til konkrete handlinger eller 

valgsituasjoner. I litteraturen skilles det mellom verdier og dyder som gir et skille mellom idè 

og handling (Busch, 2012, Brunstad, 2009, Kirkhaug, 2013).Verdiene betegnes som idealene, 

det som er viktig for oss. Mens dydene forteller hvordan vi skal oppføre oss, den konkrete 

adferd som vises (Kirkhaug, 2013). I dagliglivet blir verdier ofte gitt et moralsk innhold og 

kan derfor sies å opptre som dyder. Dette gjør det utfordrende å forske på lederskap og 

verdier.  Verdier forteller oss hva som er viktige mål å nå, og dyder er redskapet som brukes i 

realiseringen. Dydsbegrepet kan også forklares som et uttrykk for praksis eller handlingsvalg. 

Personlige egenskaper, eller trekk, som må være tilstede for at det verdibaserte lederskapet 

skal ha effekt i organisasjonen er omtanke; kommunikativ åpenhet; delegering av ansvar og 

kontroll; atferdsmessig konsistens og atferdsmessig integritet (Kirkhaug, 2013). 
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2.2.2 Inndeling og gruppering av verdier 

I definisjoner både fra Busch og Kirkhaug er det i prinsippet verdinøytralitet, og begrepet kan 

avklares og avgrenses på denne måten «[v]erdier er en sammensetning av kognitive, 

følelsesmessige og adferdsmessige komponenter som kan ha hedonistiske, altruistiske, 

estetiske, religiøse, moralske og økonomiske funksjoner» (Kirkhaug, 2013, s. 57).  Vi kan 

anta at de fleste har et bredt sett med verdier knyttet til de fleste av livets forhold. Innsikt i 

verdienes organisering og hvordan verdiene er koblet sammen, eller organisert, er interessant 

når disse trekkes inn i en ledelsesprosess. Relevante spørsmål er hvilke verdier som er 

viktigst, og om noen verdier bygger på, eller er i konflikt med hverandre samt om noen 

verdier er spesielt relevante i en gitt arbeidssammenheng (Busch, 2012).  

Verdier kan grupperes på ulikt vis. Kirkhaug (2013) viser til terminalverdier og 

instrumentelle verdier. Terminalverdier kan på noen måter sidestilles med mål, et uttrykk for 

varige tilstander som ønskes oppnådd eksempelvis frihet, trygghet, demokrati. Instrumentelle 

verdier beskrives som verdier som har til hensikt å regulere holdninger og adferd (Kirkhaug, 

2013).  

En annen inndeling kan være kjerneverdier og periferiverdier. Kjerneverdier er et uttrykk for 

hva den enkelte ser på som rett og galt og beskriver deres grunnleggende overbevisning 

(Kirkhaug, 2013). Disse verdiene er de vi har med oss fra oppvekst og sosialisering, og det er 

kjerneverdiene som overprøver innflytelse fra andre og eventuelt nye verdier i den grad det 

oppleves som disharmoni mellom verdier. «I Norge har de fleste gjennom oppvekst og skole 

fått innprentet kjerneverdiene demokrati, åpenhet, respekt og ærlighet» (Kirkhaug, 2013, s. 

62). Periferiverdier etableres seinere hos oss, gjerne gjennom praksis og erfaringer, og de har 

et mer avgrenset område for hvilke holdninger de styrer.  

Busch (2012) beskriver hvordan verdier kan organiseres i klynger, med dominerende verdier 

som knutepunktverdier og med naboverdier rundt. Han trekker videre fram skillet og 

nødvendigheten av å drøfte hva som er «grunnleggende verdier, og hvilke verdier som er mer 

situasjonsavhengige» (Busch, 2012, s. 39). Knutepunktverdier og grunnleggende verdier 

tolker jeg til å være en kjerne i vår verdiorientering, noe som ligger mer fast i oss og som 

sjelden endres. Argyris og Schön (1974) har en parallell måte å kategorisere verdier på  og 

bruker begrepene uttrykte verdier og bruksverdier (Argyris & Schön, 1974; Bang, 2013; 

Berg, 1999). Her er de uttrykte verdier de verdiene vi sier vi har, mens bruksverdiene er de 
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verdiene vi egentlig har (Busch, 2012). Bruksverdier kommer til syne gjennom vår adferd, og 

tas ofte for gitt. «Når det skal utøves verdibasert ledelse på profesjonelle må man arbeide med 

forholdet mellom uttalte verdier (formelle verdier) og bruksverdier (tause verdier)» (Busch, 

2012, s. 79).  En sammenfatting av begreper kan da bli at terminalverdier, kjerneverdier 

(Kirkhaug, 2013) og uttrykte verdier (Argyris & Schön, 1974) sier noe om det grunnleggende 

i menneskers verdibase (også beskrevet som verdier). Mens instrumentelle verdier, 

periferiverdier (Kirkhaug, 2013) og bruksverdier (Argyris & Schön, 1974) beskriver 

holdninger og adferd (også beskrevet som dyder). For å illustrere dette har jeg laget følgende 

modell: 

 

Modell 1: Sammenstilling av teorier om verdier. 

Da denne studien vil se på rektorer i praksis og få rektorers refleksjoner rundt denne vil 

verdiene som diskuteres i hovedsak knytte seg til høyre del av modellen, verdier som sees i 

situasjon og adferd.   

For fullt ut å sortere og tyde ulike verdier til bruk i konkrete handlinger eller valgsituasjoner 

må vi kunne sette ord på dem, Busch kaller dette å språksette verdiene (Brunstad, 2009; 

Busch, 2012). En verdi kan vise seg på ulike måter i ulike sammenhenger, og vi mennesker 

vil også tolke dem ulikt alt etter som hvilken referanseramme vi har med oss. Vi kan skille 

mellom verdier som eksplisitte eller implisitte (Busch, 2012). Eksplisitte verdier betyr at de 

blitt gitt en betegnelse og et innhold, og lar seg lett identifisere. F.eks demokrati. Verdien er 

dermed språksatt (Busch, 2012). Implisitte verdier er ikke språksatt på samme måte, og kan 

derfor være vanskeligere å identifisere og synliggjøre. Selv om de implisitte verdiene ikke er 

språksatt kan de ha en sterkt styrende forutsetning for adferd hvis disse verdiene deles av 
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medlemmene i en gruppe.  De eksplisitte verdiene er lettere å jobbe med og videreutvikle, og i 

den grad noen i gruppen opptrer i strid med dem vil synliggjøring gjennom språksetting være 

en viktig forutsetning for diskusjon rundt adferd. På samme måte som verdier trenger å 

språksettes så er et språksatt lederskap viktig for å lykkes med verdibasert ledelse (Brunstad, 

2009).  

Et markant særtrekk ved verdibasert ledelse er at ledere og medarbeidere sidestilles sosialt 

(Kirkhaug, 2013, s. 110). Det må derfor eksistere et gjensidig tillitsforhold, dette er en 

nøkkelfaktor i ledelsen. Tillit defineres av i hvilken grad man er villig til å ta risiko i 

relasjonen, og i hvilken grad man stoler på at den andre part har ditt beste i tankene (Schribner 

& Crow, 2012). Verdibasert ledelse spiller på relasjonen mellom den enkelte og 

organisasjonen, og den ansatte og leder. «Verdier har jo som hovedfunksjon å etablere felles 

oppfatninger i sosiale og profesjonelle spørsmål, og påvirke hvordan vi skal forstå våre 

omgivelser» (Kirkhaug, 2013, s. 114). Verdibasert ledelse handler om å praktisere det man 

formidler med ord, at man er åpen og inkluderende. Er det misforhold mellom liv og lære vil 

tap av autoritet finne sted. Ledermakt i verdibasert ledelse kan forstås som resultatet av sosial 

symmetri (Busch, 2012).  

Når verdier brukes som styringsverktøy må leder derfor være ekstra oppmerksom på faktorer 

som bygger eller bryter ned tillit i organisasjonen. Tillit og relasjon må være tettere, bredere 

og mer forpliktende enn i tradisjonelle ledelsestilnærminger. For at ansatte skal tilskrive 

lederskapet den nødvendige tillit må leder inneha en praksis og adferd som de ansatte 

anerkjenner som tillitvekkende. Denne adferden kan knyttes til trekk ved personligheten, noen 

egenskaper også beskrevet som lederskapsdyder. Kirkhaug (2013) sammenfatter hvilke 

verdier, trekk eller dyder det kan dreier seg om som omtanke, kommunikativ åpenhet, 

delegering av ansvar og kontroll, atferdsmessig konsistens og atferdsmessig integritet 

(Kirkhaug, 2013). 

2.2.3 Verdiklynger og ledelsesdilemmaer 

Busch (2012) beskriver også hvordan ulike verdier eller verdiklynger kan komme i konflikt 

med hverandre.  Dette vil oppleves som et dilemma av den profesjonelle utøveren, for 

eksempel at profesjonalitet står i kontrast til demokrati eller økonomi. Lederen kan oppleve at 

uansett valg av handling vil den være i strid med en av verdiene, «[d]et som særpreger et etisk 

dilemma er at det ikke finnes et alternativ uten negative konsekvenser» (Busch, 2012, s. 120). 
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Dilemmaet er da at uansett hvilken handling som velges så vil den oppleves å være i strid med 

en av verdiene. Leder må da må bruke skjønn, og velge fremgangsmåter som de tror egner seg 

i den aktuelle situasjonen (Busch, 2012).  

En skoleleders arbeidsoppgaver og hverdag er spekket med ulike krav og forventninger fra 

både ansatte, elever, foreldre, skoleeier, lokalsamfunn og sentrale myndigheter. Jorunn Møller 

beskriver rektorers opplevelse av press i hverdagen, der stadige avbrudd og ulike 

forventninger preger arbeidet, og rektors kontor som blir et akuttmottak der små og store 

problemer ventes løst. Hennes funn viser en kompleks hverdag der skoleledere bl.a. må kunne 

leve med og håndtere etiske dilemmaer. Et dilemma må ikke forveksles med et problem, der 

et problem kan finne sin løsning krever dilemmaer håndtering. Møller viser til Cuban (1992) 

som beskriver dilemmaer som noe som krever at det tas etiske valg fordi det i dilemmaet 

ligger konkurrerende verdier som det ikke nødvendigvis finnes ideelle løsninger på (Møller, 

1996). 

Dilemmaer er kontekstuelle og oppleves personlig, ulike rektorer vil derfor oppleve 

situasjoner ulikt i forhold til hva som er et dilemma. Felles for dilemmasituasjoner er at de 

fordrer at det handles, tas valg eller gjøres beslutninger. Rektorene beskrev dilemmaene de 

opplevde i hverdagen som oppgaver som sto i motsetning til hverandre og som det var 

utfordrende å finne en balanse mellom, alternativer som kunne oppleves som utilfredsstillende 

uansett hvilket valg man tok (Møller, 1996). Å finne et rimelig kompromiss forutsetter en 

verdivurdering. Dilemmaer krever etiske valg da sentrale verdier vil stå mot hverandre og de 

kan ikke tilfredsstilles samtidig (Møller, 1996). Møllers funn rundt dilemmasituasjoner kan 

sammenlignes med Buschs beskrivelse av verdiklynger i konflikt. 

2.3 Verdibasert og verdsettende ledelse 

I et stort ledelsesfelt der verdibasert ledelse er et forholdsvis nytt begrep trekker Busch (2012) 

linjene både til transformasjonsledelse, etisk ledelse og autentisk ledelse. 

Transformasjonsledelse kjennetegnes ved prosesser der leder og medarbeidere løfter 

hverandre til et høyrer nivå. Etisk ledelse kjennetegnes ved integritet, ærlighet, pålitelighet, 

rettferdighet og omsorg for både mennesker og samfunnet. Innenfor alle disse begrepene 

legges det vekt på at lederen må være tro mot seg selv, det må være samsvar mellom liv og 

lære, mellom adferd og egne verdier (Busch, 2012). 
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Verdiledelse, verdibasert ledelse eller verdsettende ledelse kan sees som et supplement til 

ledelsesteorier, som tradisjonelt har hatt større fokus på mål- eller regelstyring, mer enn som 

en alternativ ledelsesteori. Skrøvset og Tiller (2015) mener det mangler et vesentlig bidrag 

innen ledelsesfeltet og deres begrep verdsettende ledelse kan sies å bidra som et supplement 

da «[d]et er ikke alt som teller i livet, som kan telles» (Skrøvset & Tiller, 2015, s. 76). Det 

verdsettende lederskapet som Skrøvset &Tiller argumenterer for har til hensikt å rette fokus 

mot helheten og det store bildet. De hevder at det tradisjonelt har vært fokusert på den 

kognitive delen av det som skjer i skolen på bekostning av det hele mennesket (Skrøvset & 

Tiller, 2015, s. 27). Kirkhaug (2013) beskriver verdienes påvirkning som at  «[v]erdier er 

overalt og påvirker adferd, prioriteringer og mål med stor kraft» (Kirkhaug, 2013, s. 11). Et 

spissformulert argument er «[t]ing kan målstyres. Mennesker kan bare verdistyres» (Skrøvset 

& Tiller, 2015, s. 37). Skrøvset og Tiller (2015) beskriver at verdsettende lederpraksis «gjør 

en positiv forskjell. Slik praksis lager gode ringer i skolevannet» (Skrøvset & Tiller, 2015, s. 

51). Lederjobben i skolen er kompleks og konkrete regler eller oppskrifter for utførelse er 

vanskelig å sette opp, det må i stor grad utøves skjønn som gjør regelstyring vanskelig.  

Et skille mellom verdibasert ledelse og andre ledelsesteorier er fokuset på lederen som person. 

Verdibasert ledelse kan defineres som «ledelse som påvirkning av ansattes holdninger, tro, 

adferd og ambisjoner» (Kirkhaug, 2013, s. 209). Kirkhaug (2013) peker på at verdibasert 

ledelse i større grad enn andre ledelsesteorier fordrer spesielle egenskaper og ferdigheter av 

leder, og at dette forplikter på en helt annen måte å lede på enn ledelse ved bruk av andre 

styringsverktøy. Leder må ha en bevisst holdning til sin lederadferd. Ved modellering bør 

leder være et forbilde for sine ansatte ved at det er samsvar mellom adferd og holdninger og 

verdier som er gjeldende for organisasjonen.  

Verdibasert ledelse bygger på sosial utvekslingsteori, der det som gis og det som returneres 

skal være likeverdig (Kirkhaug, 2013). Er denne utvekslingen preget av gjensidig tillit, 

respekt og forpliktelser vil ansatte føle seg forpliktet overfor leder og derfor bidra mer enn det 

som er i formelle avtaler. Det er her et særlig fokus på relasjonen mellom leder og ansatt.  

Leder må også ha en åpen lederstil som tillater de ansatte å være i interaksjon med leder, som 

gir tilgang til informasjon og innsikt i motivene for ledelsen (Kirkhaug, 2013). 
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2.3.1 Leders moralske imperativ, etikk og profesjonsverdier 

Hvilke lederegenskaper trenger vi for å få til den dype ledelsen som fremtidens skole, og 

fremtidens dybdelæring er avhengig av? Michael Fullan (2017) presenterer den globale 

kompetanse bestående av seks kompetanser som leder må besitte for å få til kvalitetsendring i 

hele organisasjonen. Disse kompetansene er karakterstyrke, medborgerskap, samhandling, 

kommunikasjon, kreativitet og kritisk tenking. 

Dybdeledelse – ledelse som setter spor – beskriver Fullan (2017) som et arbeid i seks 

spenningsfelt. Figuren han bruker for å illustrere dette er en sirkel der kjernen er Moralsk 

imperativ og oppløftende lederskap. De andre fem spenningsfeltene plasseres i 5 

omkringliggende sektorer. Disse er: Å mestre innhold og prosess, Å lede og lære, Å se elevene 

som endringsagenter og protesjeer, Å mate og bli matet av systemet, Å være både en viktig og 

en unnværlig aktør (Fullan, 2017). Kjernen i dybdeledelse er altså vårt moralske imperativ. 

som beskrives som den forpliktelse vi har overfor det vi gjør. Et moralsk imperativ kan 

beskrives som et sterkt følt prinsipp i et menneske, og det som fører til handling og er selve 

drivkraften til handlingsvalg. Fullan (2017) beskriver det moralske imperativet som kjernen i 

sin modell, det er den forpliktelsen vi føler overfor det vi gjør. Dette kan for eksempel 

beskrives som lidenskap, pasjon, identitet eller mening. Det er den drivkraften som gjør at 

man møter opp på jobb og gjør sitt beste, dag etter dag.  

Fullan (2017) er også opptatt av hvordan man kan kombinere det moralske imperativet og et 

helhetlig oppløftende lederskap. Dybdeendring krever å ta sjanser i lederskapet uten sikkert å 

vite resultatet. Denne usikkerheten krever i så måte et moralsk imperativ som drivkraft for å 

mobilisere det som skal til for å ha mot til å ta tak i de utfordringene som ligger i 

skolelederjobben. Det moralske imperativ kan sammenlignes med noe som er grunnleggende 

og styrende for våre handlinger, og dermed en del av leders identitet (Busch, 2012; Fullan, 

2017; Schein, 1987).  

Verdigrunnlaget for ulike profesjoner må være et ideologisk fundament, og ha fokus som 

grunnlag for arbeidet som skal gjøres. I tillegg til å gi mål og mening vil et ideologisk og 

verdimessig fundament styrke profesjonens legitimitet i samfunnet. «Hverken et samfunn 

eller en organisasjon kan fungere uten felles verdier. Verdiene skaper trygghet og tillit og gjør 

det mulig å leve sammen i harmoni.» (Busch, 2012, s. 31). Et formelt verdigrunnlag kan både 

være eksplisitt; som demokratiske verdier og rettsverdier, mens andre er mer indirekte; som 
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effektivitet, medbestemmelse, samarbeid og lojalitet. I offentlig sektor er profesjonsverdiene 

ment å ha et klart samfunnsbidrag beskrevet som altruisme, der man må «være villig til å 

bære andres byrder og ivareta innbyggernes generelle og spesifikke interesser» (Busch, 2012, 

s. 51).  God kjennskap til profesjonsverdiene vil også kunne minske noen av de etiske 

dilemmaene som kan oppstå når verdiklynger kommer i konflikt med hverandre (Busch, 

2012). 

Profesjonsetikken skal sikre at ikke egeninteresser får for stor plass og står i veien for 

yrkesutøvelse med den standard som er i tråd med yrket (Haatvedt, 2015). Forpliktelsen for 

yrkesutøver er både overfor samfunnet som har gitt organisasjonen det profesjonelle 

mandatet, og en forpliktelse overfor enkelt individet som bruker eller elev.  

Lærerprofesjonens etiske plattform er utarbeidet av utdanningsforbundet og er ment å 

forplikte lærere og ledere til etisk utøvelse av yrket  (Utdanningsforbundet, 2012). 

Plattformen beskriver både grunnleggende verdier, som menneskeverd og 

menneskerettigheter, profesjonell integritet, respekt og likeverd og personvern, og 

lærerprofesjonens etiske ansvar i møte med barn og foresatte, ansvar for arbeidsplassen og 

ansvar som samfunnsinstitusjon. Plattformen gir en punktvis beskrivelse av hvordan ansatte 

skal virke og opptre. Da denne plattformen er utarbeidet av en arbeidstakerorganisasjon er det 

ikke et nasjonalt styringsdokument. Til tross for at et stort antall lærere og ledere er 

medlemmer her kan man ikke pålegge ansatte å følge disse retningslinjene. Det er imidlertid 

nærliggende å tro at mange, både lærere og ledere er godt kjent med plattformen og gjennom 

sitt medlemskap kjenner seg forpliktet på den. Innholdsmessig ligger verdiene i 

lærerprofesjonens etiske plafform tett opp til verdiene i overordnet del- verdier og prinsipper 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Profesjonsetiske dilemma og håndtering av dette er det rektorer forteller er det mest krevende 

med jobben. Det omhandler ofte mellommenneskelige relasjoner og hvordan hensynet til 

enkeltmennesket skal håndteres i det store bildet (Haatvedt, 2015). Profesjonsetikken 

kjennetegnes av at det ikke kun er teoretisk, men også krever praktisk handling og skoleledere 

har et særlig ansvar for å være gode etiske forbilder i sin ledelse (Møller, 2004).  

I teoridelen har jeg belyst både identitet og identitetsdanning, og verdier og danning av disse. 

Min argumentasjon viser til at identitet dannes gjennom prosesser knyttet til relasjon, 

refleksjon og samhandling med andre, praksisfellesskap. Utvikling av verdier skjer ikke i et 
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vakuum, men er del av sterke sosialiseringsprosesser i samhandling med andre, med grupper 

og ulike kontekster. Jeg posisjonerer meg innenfor et konstruktivistisk perspektiv og ser en 

sammenheng mellom konstruksjon av verdier og konstruksjon av identitet.   

2.4 Analysebegreper 

Som verktøy i analysen ønsker jeg å bruke de teoretiske perspektivene knyttet til 

terminalverdier og instrumentelle verdier (Kirkhaug, 2013) og uttrykte verdier og 

bruksverdier (Argyris & Schön, 1974). Jeg definerer terminalverdier og uttrykte verdier som 

de grunnleggende verdien vi har, og instrumentelle verdier og bruksverdier som de verdiene 

som kommer til uttrykk gjennom vår adferd og våre handlinger (jamfør modell 1, side 20). 

Disse begrepene kan bidra til å avdekke forholdet mellom rektors verdier og rektors valg og 

handlinger i hverdagen. 

Da jeg i mitt prosjekt ikke har spurt informantene om deres uttrykte verdier, men har bedt 

dem reflektere over handlinger og handlingsvalg er det bruksverdiene som vil være gjenstand 

for analyse. Skulle man som forsker fått tak i terminalverdiene eller de uttrykte verdiene måtte 

man eksplisitt etterspurt hvilke verdier som lå til grunn for de ulike handlingene, det er ikke 

gjort i dette prosjektet. Jeg har fått informantenes refleksjoner rundt handlingsvalg og vil 

derifra undersøke hvilke bruksverdier kommer til syne. I analysen er verdier, identitet og 

handlingsvalg brukt som begreper.  Analysen vil ha fokus på verdiklynger og i hvilken grad 

disse oppleves å være i konflikt i rektors handlingsvalg. Jeg ønsker også å lete etter funn som 

sier noe om rektors arbeid med tillit og relasjon da dette ses som grunnleggende for ledelse 

med et verdifokus (Busch, 2012). Her vil jeg støtte meg til lederskapsdyder beskrevet som 

omtanke; kommunikativ åpenhet; delegering av ansvar og kontroll; atferdsmessig konsistens 

og atferdsmessig integritet (Kirkhaug, 2013). Jeg ser dette som relevante aspekter som kan 

bidra til teoretisk forståelse knyttet til min problemstilling. 
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3 Metode  

I min problemstilling og forskningsspørsmål etterspør jeg rektors beskrivelser og refleksjoner 

rundt egne verdier og handlingsvalg i sin rektorpraksis. Jeg har derfor valgt en kvalitativ 

metodisk tilnærming i mitt feltarbeid, og skygget (McDonald, 2005) tre rektorer på tre ulike 

skoler i tre ulike kontekster. Skyggingen er fulgt opp med kontekstuelle intervjuer (Hultman, 

2006) av de tre rektorene. I metodeseksjonen vil jeg gå nærmere inn på mine valg, min 

gjennomføring og vurdering av validitet og reliabilitet samt etiske utfordringer.  

3.1 Forskningsdesign 

Jeg har valgt et kvalitativt forskningsdesign til mitt masterprosjekt. Metodisk knytter jeg mitt 

masterprosjekt til det konstruktivistiske paradigmet, da jeg vil fokusere på en bestemt 

kontekst og fordi jeg i analysearbeidet vil søke etter meningsinnholdet i de funn jeg gjør 

(Creswell, 2014). Jeg har valgt casestudie da det er en egnet metode for å undersøke 

mennesker i reelle situasjoner. Jeg ønsker å gå i dybden på hvordan rektorer arbeider i praksis 

og casestudier kan gi data som beskriver, belyser, forklarer og illustrerer fenomenet det 

forskes på (Cohen, Manion, & Morris, 2011). Casestudier er avgrenset i tid og omfang og gir 

mulighet til detaljert informasjon ved bruk av ulike datainnsamlingsmetoder, noe som er 

egnet i forhold til mitt forskningsprosjekt (Creswell, 2014).  

For å svare på problemstilling og forskningsspørsmål, og få et rikere bilde og innblikk har jeg 

gjennomført kasusstudie med tre ulike case. Data er samlet inn rundt tre rektorers refleksjon 

knyttet til egen identitet og verdier i egen skolepraksis. Antall kasus er valgt i forhold til hva 

som er håndterbart for forsker innenfor prosjektets rammer. Ved å ha flere kasus enn èn 

unngår man det kritiske punktet ved at data kan vise seg å være kun unike og ikke 

representere hverken respondenten, konteksten eller noe overordnet. Respondentene ble fulgt 

i ulike kontekster og ulike situasjoner, og er ikke direkte sammenlignbare. Jeg har derfor ikke 

gjennomført en komparativ analyse, men analysert data hver for seg som tre separate caser. 

Mitt design støtter seg da til det som Yin (2009) identifiserer som multiple case-studier, med 

caser som holdes separat (Cohen mfl., 2011, s. 291).    

Valget av skygging og kontekstuelt intervju knytter seg til antagelsen om at holdninger man 

ikke vil fortelle om kan komme til syne gjennom adferd (Kleven, Tveit, & Hjardemaal, 2014). 
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Ønsket er også å få et mer helhetlig bilde av rektorene og deres praksis. Forholdet mellom 

verdier, identitet og praksis kan være krevende å belyse. Jeg har derfor valgt en kvalitativ 

undersøkelse som omfatter både observasjonsdata og intervju. For å styrke undersøkelsens 

validitet og reliabilitet har jeg brukt det kontekstuelle intervjuet som metode. Kontekstuelt 

intervju kjennetegnes ved at man observerer, eller skygger, i konteksten og velger ut 

situasjoner som deretter utdypes i intervjuet (Hultman, 2006).  

Jeg har ønsket å observere hvordan identitet og verdier spiller sammen i rektors lederpraksis. 

Det å ha vært i samme kontekst som skoleleder, og ha sett det samme, når man så snakker 

sammen i intervjuet er en styrke i så måte.  Kombinasjonen av observasjons- og intervjudata, 

det kontekstuelle intervjuet, vil gi et rikt bilde av rektors praksis og bidra til økt forståelse av 

de handlingsvalg rektor gjør i hverdagen. 

3.2 Gjennomføring av undersøkelsen 

3.2.1 Pilotundersøkelsen 

Som et forarbeid til masterprosjektet gjennomførte jeg en pilotundersøkelse med skygging og 

kontekstuelt intervju. Denne undersøkelsen foregikk med observasjon over en halv dag samt 

påfølgende intervju. Piloten viste at selv med en relativt begrenset observasjon framkom det 

episoder som egnet seg til videre utdyping i intervju. Erfaringen fra piloten viste også et 

behov for presise og strukturerte feltnotater, samt gode og åpne spørsmål til 

intervjusituasjonen. Dette førte til at jeg utarbeidet et mer strukturert observasjonsskjema, og 

en konkret og individuell intervjuguide til bruk i masterprosjektet (se kapitel 3.2.4).  Min 

erfaring var også at det var mulig å balansere en aktiv forskerrolle med et nøytralt blikk. Å ta 

tak i episoder fra kontekst gav god mulighet for refleksjon i intervju, og bidro til en god 

samtale i pilotprosjektet.  

3.2.2 Utvalg av informanter, valg av datainnsamling og kriterier for 

utvalg 

I tråd med søknad godkjent av NSD er alle respondenter plukket ut ved tilfeldig utvalg. Seks 

respondenter ble forespurt hvorav tre takket ja til å delta i undersøkelsen. Dette var også det 

antall som var vurdert som hensiktsmessig og tilstrekkelig knyttet til denne undersøkelsens 
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tema og mulighet til å besvare problemstilling. Antall kasus er valgt i forhold til nytteverdi, 

kvalitet og relevans noe som sees som viktigere i en slik type undersøkelse enn et omfangsrikt 

datamateriale (Kvale, 1997).  

De tre informantene er alle rektorer. Skoleslag, alder, kjønn og erfaring ble ikke tillagt vekt i 

utvelgelsesprosessen. Da problemstilling knytter seg til identitet, verdier og handlingsvalg 

opplevdes ikke denne type differensiering som hensiktsmessig. Av de seks som ble forespurt 

var fire av seks barneskolerektorer, mens de tre rektorene som samtykket er knyttet til tre 

ulike skoleslag; en barneskolerektor, en ungdomsskolerektor og en rektor på kombinert barne- 

og ungdomsskole. Det er to kvinner og en mann som er med i studien. Skolene er plassert i 

praktisk gjennomførbar avstand for forsker.  Ingen av informanten har en personlig relasjon til 

forsker, det er ingen kollegiale bånd eller andre samarbeidsrelasjoner.  

I forkant av deltakelsen ble det opprettet kontakt via e-post med spørsmål om deltakelse, samt 

informasjon om prosjektets omfang og tematikk (se vedlegg 1). Det opplevdes som viktig å 

skape tillit og kontakt og en telefonsamtale ble derfor tatt før observasjon. Her ble praktiske 

spørsmål gjennomgått og konkrete avtaler ble gjort. Dette kunne også vært gjennomført pr e-

post, men det opplevdes som meningsfullt å ha hørt hverandres stemmer og vært i direkte 

dialog før første møte, dagen for skygging. Dette understrekes også av Kvale som skriver at 

det bør etableres et tillitsforhold og en atmosfære som gjør det mulig for informanten fritt å gi 

uttrykk for opplevelse og følelser (Kvale, 1997).  God atmosfære i intervjusituasjonen, fokus 

på tillit, samt minimering av sosial avstand betones også som viktig for intervjuets kvalitet 

(Thagaard, 2009).  

3.2.3 Skygging og kontekstuelt intervju 

Skygging som metode innebærer at forsker følger tett på informanten i konteksten over en gitt 

tidsperiode. I tillegg til å observere handlinger og dialog kan forsker stiller spørsmål knyttet 

til det som observeres i konteksten, for eksempel formål med handlingene eller oppklaringer i 

forhold til samhandling, situasjon eller kulturuttrykk. Metoden kan gi et multidimensjonalt 

bilde av rollen til den man skygger, og data kan analyseres på lik linje med andre kvalitative 

data (McDonald, 2005). Skygging kan ha likheter med ustrukturert observasjon der forsker 

har en åpen innstilling og ser hva som skjer i konteksten før det tas stilling til betydningen 

observasjonen kan ha for studien (Cohen mfl., 2011).  
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Styrken ved skygging og observasjon som metode er at den er kontekstsensitiv og forsker får 

et ferskt inntrykk av hva som skjer i hverdagen og kan se det som ellers tas for gitt, noe som 

blir viktig i forhold til dette prosjektets problemstilling. Utfordringene er at metoden er 

tidkrevende og det er ofte små utvalg, data kan være krevende å analysere og anonymitet kan 

også være vanskelig å opprettholde gitt (Cohen mfl., 2011) .  

Det kontekstuelle intervjuet (Hultman, 2006) etterfølger skyggingen, intervjuet kjennetegnes 

ved at intervjuer utforsker informantens utdypende refleksjoner på episoder eller utsagn 

observatør har sett i konteksten, se også kap 3.2.4 om dette.  

3.2.4 Utvikling av observasjons- og intervjuguide 

I utarbeidelsen av observasjons – og intervjuguide har jeg brukt prinsipper knyttet til det 

semistrukturerte forskningsintervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg valgte å ta aktive 

notater, feltnotater, underveis for å få med både dialog, aktivitet og observasjon av 

omgivelser. For å få struktur på observasjonen under skygging laget jeg et skjema som ble 

benyttet til feltnotatene (se tabell 1). Dette inneholdt sted og dato samt initialer på informant, i 

tillegg var det satt opp rubrikker hvor jeg noterte episoder knyttet til klokkeslett samt 

bruddstykker av samtaler og sitater fra rektor og andre aktører i skoledagen. Jeg hadde også 

en kolonne for observatørens egne refleksjoner underveis.  

Skjema skygging: Dato_________   Sted _________ 

Klokkeslett Hvem  Hva: Episode eller sitat Annet - refleksjon 

     

     
Tabell 1 Skjema for skygging. 

I forkant av intervjuene valgt jeg ut 5-8 episoder av totalt observerte 28-41observerte episoder 

til intervjumal. En episode har jeg definert som den aktiviteten rektor utfører knyttet til 

samhandling med elever eller ansatte, eller aktivitet knyttet til administrative oppgaver. 

Episodene varierer således i omfang og kan også avbrytes i tid av andre episoder som må 

håndteres der og da. Prosessen med utarbeidelse av intervjuguide kan sees som en to-stegs 

analyse, og en aktiv fortolking underveis i undersøkelsen som forberedelse til seinere 

analysestadium (Kvale, 1997).  
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De valgte episodene knyttet seg til personalarbeid, pedagogisk ledelse, organisering og 

administrasjon samt elev- og foreldrekontakt, disse er utforsket videre i intervjuene. På 

bakgrunn av de valgte episodene ble det laget en samtalemal tilpasset hver informant. Her ble 

det brukt åpne og refleksive spørsmål knyttet til det som var observert under skygging. Det 

kunne for eksempel refereres til en situasjon sett under skygging hvor rektor ble bedt om å 

utdype, hva mener du her? Eller Hva tenker du om dette? Kan du fortelle mer om dette 

valget? etc (Se eksempler i vedlegg 4). Underveis i intervjuene med rektorene gjorde jeg 

oppsummeringer og formuleringer av deres svar, som så respondentene kunne bekrefte eller 

korrigere gyldighet og min tolking av. På denne måten fikk dataene det som Kvale (1997) 

kaller en meningsfortetting (Kvale, 1997). Dette kan ha bidratt til økt forståelse hos meg som 

forsker, samt til å styrke troverdigheten til mine funn.  

Jeg opplevde at det semistrukturerte forskningsintervjuet gav rom for dialog og at denne 

intervjuformen var egnet til å styrke intervjuobjektets refleksjon ved mulighet til å utdype sine 

svar. En utfordring er at det semistrukturerte intervjuets samtalepreg gjør at funnene er unike, 

og ikke vil være de samme selv om man repeterer intervjusituasjonen med de samme 

deltakerne i den samme konteksten.  

3.2.5 Praktisk gjennomføring av datainnsamling 

Jeg har gjennomført kasusstudier og skygget tre rektorer gjennom deres arbeidsdag. Jeg gikk 

tett på rektor og var til stede i tilnærmet alle situasjoner. Alle rektorene beskrev i etterkant 

disse arbeidsdagene som representative for sin praksishverdag. Dagene inneholdt 

administrativt arbeid knyttet til kontor og rutiner; møter med elever, foresatte og eksterne 

samarbeidspartnere; pedagogisk utviklingsarbeid og personalmøter; personalarbeid og 

samarbeidsmøter. I samråd med den ene rektoren avsto jeg fra å delta i to møter hvor det ville 

oppleves som vanskelig for andre deltakere i forhold til relasjon og taushetsplikt. Aktive 

feltnotater ble tatt under hele observasjonen.  

Intervjuet i etterkant av observasjon ble gjort noe i etterkant av observasjonsdagen. Dette 

hadde mest praktiske årsaker, men opplevdes som hensiktsmessig både for forsker og 

informant i forhold til å kunne ha en refleksiv distanse til observasjonene. Hver av intervjuene 

hadde en varighet på i underkant av en time. Lydopptak ble benyttet i intervjuet, i tillegg til at 

forsker skrev notater.  
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3.2.6 Bearbeiding, kategorisering og analyse 

Min undersøkelse har et relativt begrenset format, og analyse av de kvalitative data er egnet til 

en helhetlig vurdering av enkeltkasus mer enn å sammenligne de ulike kasus (Kleven mfl., 

2014).  I analysearbeidet har jeg brukt en analytisk koding ved innholdsanalyse (Fauskanger 

& Mosvold, 2014; Silverman, 2006) der jeg søker etter meningsinnholdet i de funn jeg gjør 

(Creswell, 2014).  For å få økt forståelse for dataene og begrepsutvikling til bruk i analysen 

har jeg valgt den delen av innholdsanalyse som beskrives som teoridrevet innholdsanalyse 

(Fauskanger & Mosvold, 2014). Jeg har fokuset på handlingsvalg, verdier og identitet da jeg i 

videre drøfting vil knytte funnene opp mot teori om identitetsdanning (Bourdieu, Giddens, 

Wenger, :Møller, 2004) og teori om verdier i ledelse (Busch, 2012; Kirkhaug, 2013). 

Alle intervjuene er transkribert i sin helhet, kun unntaksvis er pauser, latter, kremting, eller 

andre smålyder inkludert. Bekreftelsesord fra intervjuer eller informant som ja, mm, akkurat 

osv er med i den transkriberte teksten.  Det er heller ikke skrevet inn dialekt, men 

bokmålsord. Ellers er det ikke endret på syntaksen i det som blir sagt, alt er skrevet direkte ut. 

Overskrifter er lagt til etter hvert for å dele opp teksten i henhold til intervjumal. 

Informantene er anonymisert ved bruk av pseudonymer. Det samme gjelder skolenavn og 

andre gjenkjennbare stedsnavn som er nevnt i intervjuet. Personer som nevnes med navn 

skrives inn som xxhan eller xxhun, eller med tittel. 

Analysen bygger på feltnotatene fra skygging, og transkripsjon av oppfølgingsspørsmål fra 

kontekstuelt intervju knyttet til valgte episoder. I arbeidet med å analysere data har jeg valgt å 

støtte meg til Creswells (2014) seks steg i analyseprosessen beskrevet som organisering, 

gjennomlesing, koding, beskrivelse/tematisering, utforsking og tolking (Creswell, 2014).  

Jeg har valgt et temakodesystem der det letes etter mening knyttet til et teoretisk perspektiv 

(Cohen mfl., 2011) som i min oppgave er knyttet til verdier, identitet og handlingsvalg 

(Busch, 2012; Kirkhaug, 2013; Skrøvset & Tiller, 2015).  Disse begrepene belyses i kapitel 

2.1 og 2.2 i denne oppgaven.  

Jeg har undersøkt hvilke verdier som kommer til uttrykk og som var førende i episoden, og 

hvordan rektor reflekterer rundt disse i intervjuet. Videre har jeg sett etter når rektor gir 

uttrykk for refleksjon og opplevelser knyttet til seg selv som leder, hvem rektor opplever at 

han eller hun er eller kan være, og knyttet dette til identitet. Jeg har også sett etter hvordan og 
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på hvilken måte rektor gjør aktive valg, og om dette igjen kan knyttes til verdier eller 

identitet.  

Som en avgrensing har jeg valgt ut to episoder fra hver rektor. Disse gir et bilde av 

handlingsvalg og praksis den aktuelle dagen. Episodene er valgt da de viser rektorene i 

samspill med andre, der rektors verdier kommer til uttrykk og der rektor må ta beslutninger i 

kraft av sin lederrolle. Ved hjelp av et enkelt fargekodesystem der verdier, identitet og 

handlingsvalg ble markert med hver sin farge har jeg gått igjennom de transkriberte 

intervjuene. Jeg har deretter satt disse funnene inn i et skjema knyttet til episode, for deretter å 

kategorisere funnene til verdier (se kap 4.1 og vedlegg 6.). 

3.3 Reliabilitet og validitet 

3.3.1 Validitet 

Pålitelighet og gyldighet er vesentlig i all forskning. Skal resultatene være valide må 

forskningen problematisere både kvaliteten på data og trusler mot validiteten (Kleven mfl., 

2014).  Validitet i kvalitative undersøkelser knytter seg til i hvilken grad metoden som er 

valgt er egnet til å undersøke det gitte fenomen. I min oppgave handler dette om valgt metode 

er egnet til å få fram rektors beskrivelse av egen identitet og egne verdier, samt handlingsvalg.  

Validiteten vurderes også knyttet til gjennomføringen av datainnsamlingen, og hvordan og i 

hvilken grad datamaterialet kan være påvirket, og i hvilken retning. Det er derfor viktig med 

systematisk og kritisk drøfting av datakvalitet underveis og gjennom hele forskningsprosjektet 

(Grønmo, 2016).  Utformingen av undersøkelsesopplegget påvirker også validiteten. Valget 

av en åpen observasjon og en seminstrukturert intervjusituasjon gir et fyldig datamateriale, 

men metoden vil ikke gi de samme resultater ved en ellers tilsvarende undersøkelse. 

«Validiteten viser i hvilken grad undersøkelsesopplegget egner seg til å samle inn data som er 

relevante for problemstillingen» (Grønmo, 2016, s. 241). Validiteten betraktes som høy når 

data er relevante for problemstillingen og svarer til intensjonen med forskningen, gjennom 

pilotundersøkelsen erfarte jeg at det var mulig å få relevante data knyttet både til verdier, 

handlingsvalg og identitet.  

Trusler mot validiteten i denne undersøkelsen kan for eksempel være knyttet til spørsmålet 

om i hvilken grad det er pålitelighet i funnene knyttet til de enkelte personer i den konteksten 
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som er observert, og om det som er observert er representativt. De tre rektorene mente alle at 

observasjonen var gjennomført en vanlig og representativ dag, noe som kan indikere at 

observasjonene er pålitelige. I tillegg gir det kontekstuelle intervjuet informanten mulighet til 

selv å utdype, klargjøre og korrigere det observerte, noe som også er en styrke for validiteten.  

I Kvale og Brinkmann (2015) belyses viktigheten av forskning som håndverk og at gode, 

transparente og etterprøvbare forskningsprosesser i seg selv kan være så sterke at de kan 

betraktes som gyldige eller valide (Kvale & Brinkmann, 2015).  En trussel mot validiteten i 

min undersøkelse kan være den rollen jeg har tatt som forsker. Forsker må alltid ha en tanke 

om egen bias da man alltid har med seg egne erfaringer, kunnskaper og verdier inn i 

forskningsprosessen. Med et begrenset utvalg informanter og kontekster kan undersøkelsen 

heller ikke påberope seg å presentere noen generelle funn, den ytre validiteten av prosjektet 

kan dermed betegnes som svak. Samtidig argumenteres det for at godt forskningshåndverk og 

høy grad av transparens gjør spørsmålet om validitet overflødig (Kvale & Brinkmann, 2015).  

I min undersøkelse etterstrebes det derfor transparens for å veie opp for begrenset dataomfang 

og forskers begrensede erfaring. 

3.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet og validitet utfyller hverandre da de referere til ulike forutsetninger for god 

datakvalitet. Reliabilitet, eller troverdighet, avhenger av at data ikke er forskers rent 

subjektive skjønn eller resultat av tilfeldige omstendigheter. For å ha troverdighet fordrer det 

systematikk i framgangsmåte og i hele forskningsprosjektet (Grønmo, 2016). «Reliabilitet 

viser i hvilken grad variasjoner i datamaterialet skyldes spesielle trekk ved 

undersøkelsesopplegget eller datamaterialet» (Grønmo, 2016, s. 241). Når datavariasjoner 

knytter seg til reelle forskjeller mellom analyseenhetene og ikke til metodevalg er 

reliabiliteten høy. Ved skygging av tre individuelle rektorer i tre kontekster ser jeg at metoden 

gir funn knyttet til problemstilling noe som kan betegnes som at undersøkelsen har reliabilitet.    

For bedre å kunne vurdere en forskningskvalitet er transparens i forskningsprosessen viktig 

(Creswell, 2014; Kleven mfl., 2014; Kvale, 1997; Thagaard, 2009). Ved å dokumentere så 

mange steg som mulig i forskningsprosjektet vil det være mulig for andre å følge prosedyrene 

noe som gir transparens. Jeg har derfor forsøkt å beskrive min undersøkelse så detaljert og 

trinnvis som mulig. Dette vil gi innsikt i metoder og vurderinger som er gjort underveis og 

som har ført til mine funn.   
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I kvalitative studier er forskers rolle større enn i kvalitative studier. Det er alltid en fare at en 

deltakende observatør påvirker situasjonen og dermed utgjør en trussel mot reliabiliteten. 

Vurdererreliabilitet betegnes som forskers evne til å balansere det subjektive og det 

systematiske i observasjonen (Kleven mfl., 2014). Som deltakende observatør i foreldremøte 

valgte jeg for eksempel å presisere for foreldregruppen at det kun var rektor som var 

interessant for mitt blikk, og at fokus ikke var på dem. På den måten håpet jeg å ikke påvirke 

innhold eller prosess i møtet, og at det som ble observert av rektors praksis var representativt. 

Tiltak for å styrke observatørreliabilitet er ved klare retningslinjer og standardisering av 

datainnsamlingen, dette er gjort ved bruk av et systematisk, men åpent observasjonsskjema 

(se vedlegg 3).  God trening og erfaring i forskerrollen fremheves også som et viktig tiltak for 

styrket reliabilitet. Her vil min gjennomføring av pilotstudie kunne sees som en god øving, 

noe som gjør at jeg vurdere alle tre datainnsamlingene som godt datamateriale der den første 

av disse ikke må betraktes som en utprøving og test.  

Undersøkelsens indre reliabilitet er ivaretatt gjennom høy grad av transparens. Metode, 

planlegging og gjennomføring er beskrevet utførlig. Funnene som er gjort vil derfor til en viss 

grad være etterprøvbare. Undersøkelsens ytre reliabilitet kan imidlertid betegnes som lav. 

Dette har sammenheng med undersøkelsens omfang og kontekst som antas å ha innflytelse på 

funnene. For å forstå rektorenes praksis er tid og rom til refleksjon og delt forståelse av deres 

lederskap viktig, en dypere og mer langvarig undersøkelse vil gi dette rommet og øke 

funnenes validitet. 

3.3.3 Forskerrollen 

Som kvalitativ forsker vil man alltid ha en form for samhandling med den konteksten eller de 

informantene man undersøker. Dette er nødvendig for å få nødvendig innsikt eller tilgang til 

de data man ønsker å hente ut. Å danne en form for relasjon er derfor en forhandlingsprosess 

som ikke er gjort en gang for alle, men som pågår gjennom hele studien (Maxwell, 2013). 

Som skoleleder har jeg selv en kunnskap om det arbeidet og de oppgaver rektorer møter i 

hverdagen. Dette kan gjøre det lettere å komme i posisjon overfor informantene da jeg raskt 

kan kjenne igjen situasjoner de står i.  I følge Maxwell (2013) er relasjonen god nok når man 

innenfor etiske rammer kan få den informasjonen man trenger for å svare på sine 

forskningsspørsmål.   
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Skygging og kontekstuelt intervju som metode tillater forsker å ha en tilstedeværende rolle 

(Hultman, 2006). Forsker kan stille spørsmål og få oppklaringer underveis i observasjonen 

uten å påvirke funn. En relasjon mellom forsker og informant gir forsker en mulighet til å 

komme informantens livsverden i møte på en mer intim måte (Kvale, 1997). Jeg har derfor 

valgt en deltakende forskerrolle der jeg har vært i dialog med rektor i løpet av observasjonen. 

Dette er en rolle jeg tenker er viktig å ha et bevisst forhold til med tanke på denne 

undersøkelsens tema knyttet til identitet og verdier. Å ha en helt nøytral og objektiv rolle som 

forsker er ifølge Kleven (2014) ikke mulig. Forskeren har alltid med seg sin egen historie og 

sin referanseramme og tolker det man ser utfra sine verdier og holdninger. Å være trygg og 

godt kjent med sitt eget ståsted er derfor vesentlig å ha med seg inn i forskerrollen (Kleven 

mfl., 2014). For meg har det derfor vært viktig å tillempe en verdinøytral tilnærming til 

informantene, samt ha et åpent blikk på de data som kommer fram. 

I intervjusituasjonen har jeg tatt en lyttende rolle der informanten har fått snakke fritt og uten 

avbrytelser. Valgte episoder har blitt belyst og etterfulgt av åpne spørsmål til rektor. Ved 

naturlige pauser i intervjuet har jeg fulgt opp med utdypende spørsmål, nye episoder til 

refleksjon eller reformuleringer av rektors svar for å sjekke ut mening.  

Muligheten for fleksibilitet og nærhet ser jeg som hensiktsmessig i min undersøkelse (Kleven 

mfl., 2014). Å komme rektor «under huden» kan gi bedre og rikere data knyttet til hvem 

rektor er, og hvilken identitet rektor ønsker å ha. Når forskningsprosessen er mer åpen, som i 

et kontekstuelt intervju, kan forskeren selv utnytte sin fagkunnskap underveis i 

datainnsamlingsfasen. I lys av denne mulige relasjonen mellom forsker og informant kan data 

tolkes med økt validitet  og ”[d]et grunnleggende materialet er ikke lenger objektive data som 

skal kvantifiseres, men meningsfulle relasjoner som skal tolkes” (Kvale, 1997, s. 25). 

3.4 Etiske vurderinger og personvern 

I forkant av undersøkelsen ble det sendt inn søknad til Personvernombudet for forskning, 

NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Her presiseres det at alle personopplysninger vil 

bli behandlet konfidensielt. Alt datamateriale vil kun behandles av meg som student og 

eventuelt veileder. I datamaterialet og i oppgaven vil alle personopplysninger bli anonymisert, 

og alt materialet lagret på ekstern harddisk. Ingen skoler eller enkeltpersoner vil kunne 

gjenkjennes i noe skriftlig materiale eller publikasjoner. Deltakelse i studiet er frivillig, og 
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informanter kan når som helst og uten begrunnelse trekke seg fra deltakelsen. Alle 

informanter har gitt skriftlig samtykke (se vedlegg 2). Ved prosjektets avslutning vil alle 

lydopptak slettes.  Prosjektet er godkjent med prosjektnummer 58830. 

Datainnsamling knyttet til personlig praksis og identitet kan sies å gå tett og dypt inn på 

informanten. Det blir derfor ekstra viktig å fokusere på å sikre anonymitet. Utvelgelsen og 

kontakt med informanten ble gjort av meg som forsker alene.  

God atmosfære, tillit og tilstrekkelig nærhet fremheves som viktig i forhold til undersøkelsens 

kvalitet (Thagaard, 2009). For å skape den nødvendige tillit som gjør det mulig for 

informanten å fritt gi uttrykk for tanker, opplevelser og følelser i innsamlingssituasjonen ble 

informantene kontaktet både på e-post og telefon i forkant av datainnsamlingen (Kvale, 1997)  

(Se vedlegg 1). I telefonsamtalen ble praktiske spørsmål gjennomgått, disse kunne vært 

avklart på e-post, men det opplevdes som viktig og meningsfullt å ha hørt hverandres 

stemmer og vært i direkte dialog før første møte, som var dagen for skygging.  Videre ble 

personvern og forskningsetiske retningslinjer gjennomgått og samtykkeerklæring signert. 

Undersøkelsen er gjennomført i tråd med innsendt prosjektbeskrivelse og plan, godkjent av 

NSD.  

Som forsker inn i en skolepraksis signerte jeg også den enkelte skoles retningslinjer for 

taushetserklæring, og var dermed også underlagt de samme etiske retningslinjer som ansatte. 

Underveis i innsamlingsfasen var rektorene i samhandling og møter med elever, foresatte, 

kolleger og eksterne samarbeidspartnere. I forkant av disse møtene og samtalene gjorde rektor 

og forsker en vurdering av hvor vidt forsker kunne delta som observatør. Foresatte og elever 

ble også bedt om samtykke til observasjon. Alle som ble forespurt samtykke svarte ja til at 

forsker kunne delta i møte. Kun ved en foreldresamtale, og et eksternt møte, vurderte rektor 

og forsker at det ikke var hensiktsmessig å delta med observasjon, og rektor gjennomførte 

disse alene. 

3.5 Oppsummering og evaluering av metodebruk 

I metodekapittelet er det gjort rede for planlegging og gjennomføring av undersøkelsen ved 

bruk av skygging og kontekstuelt intervju. Valget av en kvalitativ forskningsdesign knytter 

seg til valgt problemstilling der rektors praksis og refleksjon rundt denne, samt identitet og 
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verdier er fokuset. Ønsket er å få fram et helhetlig bilde med fokus på meningsinnhold sett i 

kontekst.  

Kapitlet inneholder en detaljert beskrivelse av undersøkelsens planlegging og gjennomføring 

samt etiske vurderinger, noe som vil gjøre undersøkelsen etterprøvbar. Undersøkelsens 

validitet og reliabilitet er også problematisert.  
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4 Funn  

I dette kapitlet vil jeg presentere mine funn fra undersøkelsen. Første del omhandler funn 

systematisert utifra episoder trukket fram i intervjuet. Deretter vil jeg trekke fram to utvalgte 

episoder fra hver rektor som jeg mener er spesielt interessante i forhold til undersøkelsens 

problemstilling, og til slutt blir noen fellestrekk i mine funn presentert.  

4.1 Funn skjematisk satt opp 

For hver av rektorene har jeg valgt ut 8-9 episoder, det vil si situasjoner fra skyggingen som 

jeg har tematisert i intervjuene. Disse episodene er organisert ut ifra episodens tema, hvilke 

valg rektor gjør og hvilke verdier som kommer til uttrykk (se tabell over episoder og funn, 

vedlegg 1). Utvalgte episoder knytter seg til elevkontakt og interaksjon med elever; 

pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid; samarbeid og interaksjon med ansatte samt 

personalsaker; organisering, administrasjon og struktur og foreldresamarbeid. I disse 

episodene så jeg at rektor måtte ta valg, at rektor var i samhandling med andre og at rektor tok 

ledelsen. På bakgrunn av dette ønsket jeg å få rektorenes utdyping av episoden og refleksjon i 

intervjuene.  

Tabellen viser en skjematisk framstilling av funn fra de tre informantene i min undersøkelse. 

Kolonne 1 - viser episoder, dette er situasjoner fra skygging tematisert i intervju. Eksempel 

på episoder er arbeid med personalsak. 

Kolonne 2 - beskriver valg gjort av rektor knyttet til episodene, rektors refleksjon rundt valg 

kommer også tilsyne her. Eksempel på valg og refleksjon er vektingen mellom det 

byråkratiske og juridiske, og det mellommenneskelige og omsorg for medarbeideren. 

Kolonne 3 - er forskers analyse av verdier og verdiuttrykk som kommer til syne i episode 

og valg. Eksempelvis åpenhet, omsorg, støtte, tid og relasjon.  

EPISODE VALG VERDIER – 

verdiuttrykk 

Informant Rektor Harald 

Innledning: Harald har vært rektor på flere skoler, denne jobben har han hatt ett år. Dagen 

for skygging er en representativ arbeidsdag både strukturelt og innholdsmessig. Det er ingen 

akutte elevsaker. Rektor opplever at det er færre akutte elevsaker på denne skolen som har 
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litt eldre elever, og arbeidsdagen kan planlegges i større grad. Rektor eier på en måte mer sin 

egen tid nå på denne skolen enn på tidligere arbeidsplasser.  

Episode 3: personalsak 

På stabsmøtet snakker rektor og 

ledergruppa om flere 

personalsaker som er under 

arbeid. Rektor forteller at han, i 

den ene saken prøver å følge opp 

den ansatte jevnlig. 

Det er det 

mellommenneskelige som 

er krevende. Det formelle er 

greit å forholde seg til. Det 

er omsorgen og 

ivaretagelsen av den ansatte 

som er den krevende 

jobben. Rektor mener:  

man trenger gode 

kommunikasjonsferdigheter, 

en genuin varme, 

menneskekjærlighet og et 

godt menneskesyn. 

• Åpenhet – 

kommunikasjon 

• Mellommenneskelig 

relasjon og 

• Kommunikasjon 

• Omsorg, bry seg om 

den ansatte. 

• Støtte  

• Varme  

• Tid  

Tabell 2 Skjematisk oversikt over funn, eksempel. 

Episodene viser at rektorene har en mangfoldig hverdag der de stadig må håndtere ulike 

situasjoner og oppgaver, og der de stilles overfor valg. Valgene de tar gir både direkte og 

indirekte uttrykk for rektorenes verdiorientering. I eksempelet over viser rektor Harald at han 

i personalsaker velger å ha en mellommenneskelig relasjon til de ansatte, og at han synes 

denne tidvis er krevende. Det administrative og juridiske blir ikke tematisert eller 

problematisert. Harald trekker han fram varme og et godt menneskesyn som vesentlig i arbeid 

med personalsaker noe jeg mener er en verdiforankret ledelse.  

Det er de gode og mellommenneskelige verdiene som først og fremst kommer til uttrykk både 

i skygging og intervjuer. Det er kanskje ikke uventet da man må forvente at rektorer ønsker å 

jobbe tett med mennesker, og forholder seg både til skolens overordnede mandat og at de har 

en etisk plattform de leder ut ifra.   

4.2 Funn utvalgte episoder 

Etter å ha satt opp funnene skjematisk har jeg valgt ut to episoder fra hver rektor for 

grundigere analyse. Disse er valgt ut fordi de representerer særtrekk ved den enkelte rektors 

utøvelse av ledelse. De er også representative for den skolekonteksten jeg observerte under 

skygging. Skolene var forskjellige, og noe av denne forskjelligheten kan knyttes til rektors 

prioriteringer og måte å lede skolen på. Episodene knytter seg både til samhandling rektor har 

og til administrasjon og organisering. Jeg mener episodene gir et bilde av den enkelte rektors 

væremåte og praksis, samt handlingsvalg i hverdagen. Ved å gå inn i en grundigere analyse 

ønsker jeg å se hvordan rektors verdiorientering kommer til syne i disse episodene. Jeg har 
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valgt å gi disse episodene en fortellende form, narrativ, for å utdype og synliggjøre 

situasjonen, rektors handlinger og refleksjoner over disse.  

4.2.1 Rektor Marianne 

Starten på dagen 

Ved oppstart av skoledagen på Mariannes skole ser jeg ledelsen, lærere og miljøarbeidere tar 

imot elevene i skolegården. De ansatte og ledelsen hilser elevene velkommen, de håndhilser 

eller gir et lite klapp på skulderen, smiler og sier hei og god morgen til alle. Noen slår av en 

liten prat med en voksen, andre er opptatt av sine klassekamerater. De voksne har på gule 

vester og er godt synlig, noen har en kaffekopp. De er 5 voksne i tillegg til rektor, de står 

spredt ved inngangspartiet og alle er fokusert på elevene. 

Marianne beskriver denne oppstarten som både et strukturelt og relasjonelt grep. Dette er en 

rutine som gjentas ute hver morgen. Dette sier Marianne at hun har veldig troen på, at det er 

viktig. Hun forteller at målet primært er å få bukt med forseintkomming, å disiplinere både 

elever og lærere til en god og presis oppstart. For å få kontakt med flest mulig ønsker de 

elevene inn gjennom skolens hovedinngang, sidedører stenges derfor 15 min før skoleklokken 

ringer. På den måten minimerer de også uro og potensielle mobbeepisoder der det ikke er 

voksne til stede, sier Marianne. Innimellom starter dagen med at det gjøres det noe hyggelig, 

en liten overraskelse, som både ansatte og elevrådet er med på å gjennomføre.  

Marianne mener at skolen, og ledelsen, får en bedre og mer helhetlig oversikt over hvem som 

kommer for seint. Innimellom tar de stikkprøver og skriver ned elever som er for seine og 

sender varsel hjem til foresatte. Bonuseffekten av dette tiltaket er ifølge rektor at det skapes 

relasjon mellom eleven og de ansatte, skolen får sett den enkelte hver dag, hvem som er alene, 

hvem som ser trist ut, hvem som er trøtt, hvem som er opplagt etc. Marianne betrakter denne 

praksisen som vesentlig, og noe som de aldri må slutte med.   

Marianne ser en stor endring i elevenes adferd og vesentlig mindre forseintkomming. Dette er 

også en kulturendring mener Marianne.  Hun legger opp til en positiv start på dagen, en 

motivasjon til å komme presis og rette seg etter rutiner og normer. Kun unntaksvis bruker de 

sanksjoner for å oppnå ønsket adferd, det er mer gulrot enn pisk, mener rektor. Dette er en del 

av det store danningsprosjektet som skjer i skolen. Marianne sier at det er viktig å ta tak i de 

små uvanene, som for eksempel forseintkomming. Dette er adferd som Marianne mener stort 
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sett vil passere, men som allikevel ikke gagner deg selv eller samfunnet og derfor viktig å 

fokusere på. 

I denne episoden ser jeg rektor både legge rammer og ressurser i å lage en fast rutine som 

mange ansatte bidrar i gjennomføringen av. Rutinen skal hjelpe til å få kontroll og bukt med 

et disiplinært problem. Rektor deltar selv i rutinen, og går foran med et godt eksempel. På 

denne måten legger hun verdi til aktiviteten og løfter den fram som viktig. Samtidig beskriver 

rektor dette som en viktig arena for relasjonsbygging med elevene, noe som er så verdifullt at 

det ikke må endres selv når disiplinen er på plass.  

Samhandling med elever 

Marianne tar kontakt med en elev ved skolestart og kaller inn til en disiplinerende samtale. I 

samtalen kommer det fram at eleven har tatt seg friheter i forhold til fravær, og deretter viklet 

seg inn i løgner overfor kontaktlærer og rektor for å rettferdiggjøre sine valg. Rektor bruker 

tid i samtalen på å veilede til andre valg, samtidig som hun har en oppdragende strategi og 

forteller eleven inngående om arbeidslivets plikter og regler. Rektor er rolig og eleven virker 

avslappet og tilfreds i samtalen. Eleven forteller at dette ikke vil gjenta seg, eleven har lært.   

I intervjuet reflekterer rektor over sine valg i møte med eleven, at hun alltid har et positivt 

fokus i møte med elevene. Og at hennes ønske er å snu negative tendenser. Hun sier at hun ser 

elevene an i forhold til hvordan hun møter dem, denne eleven får ikke kjeft, men veiledning 

og omsorg. Rektor tror det er disiplinerende nok i denne saken. Marianne sier hun prøver å 

ikke være streng eller sint, men komme eleven i møte med fornuft, og spille på deres følelser. 

Men overfor noen elever fungerer ikke denne strategien mener Marianne. Da må hun endre 

strategi og ta fram en annen side av seg selv i rektorrollen. Da må hun bli sint, være streng og 

tydelig. Hun forteller at hun veksler mellom den milde og veiledende rektortonen, og den 

strenge og sinte. Hun sier man må vurdere eleven og gjentakelseseffekten når elever 

konfronteres med uønsket adferd eller handling.  

Rektor tror at hvis man ikke kommer elevene i møte med det de er og ønsker får man mer av 

den uønskede elevadferden. Møter elevene en skole som er stengt og lukket, blir det mer 

hærverk. Er skolen åpen og tilgjengelig blir det mindre. Marianne sier hun velger å gå i dialog 

i stedet for å lage flere regler. Dette står i kontrast til enkelte i personalet som etterlyser 

konsekvenser og straff. Sanksjoner er siste utvei for Marianne. Hun har ikke tro på å sette 
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hard mot hardt i alle situasjoner. Men hun kan ha den strenge rektortonen hvis hun må, og hun 

tenker det er hensiktsmessig. 

Førstevalget er å gi elevene tillit, rektor tror det gir best effekt. Hun har grunnleggende tro på 

at elevene vil klare å vise seg tilliten verdig. Hun innser samtidig at det enkelte ganger ikke 

går, at den oppdragende tillitsbaserte holdningen ikke gir læring for alle. Da bruker hun mer 

tradisjonelle virkemidler som sanksjoner (hjemsending, inndragelse av goder o.l) Marianne 

sier hun er bevisst sin rektorrolle, også som øverste «lovgivende, utøvende og dømmende» 

makt. Hun liker det ikke, men synes at hun må av og til. Når hun utøver konsekvens er det 

viktig for henne å gi en forklaring til eleven. Hun bruker den muligheten til å oppdra. 

Marianne forsøker å få til læring som gir endring. 

I denne episoden velger rektor å ha en veiledende og oppdragende samtale med eleven, i 

motsetning til en disiplinerende samtale med sanksjoner. I samtale reflekterer rektor over sitt 

syn på elevene og at hun ønsker å møte dem med tillit og åpenhet da det etter hennes mening 

gir bedre læring og endring.  

Verdier som kommer fram hos Marianne i disse episodene er omsorg, modellering, 

veiledning, relasjonsbygging, disiplin og en oppdragende holdning. Rektor sier hun er opptatt 

av å se eleven og av elevens beste. Marianne velger å ta et positivt utgangspunkt i møte med 

elevene og tar i bruk en veiledende metodikk for å få til læring og endring. Hun velger å 

komme elevene i møte, hun vil åpne opp og gi muligheter og tilbud i stedet for å lukke. På 

den måten viser hun elevene tillit. Mariannes mål er å se hver enkelt elev og gjøre eleven god. 

Hun sier «Det er jo relasjon det handler om alt!» 

4.2.2 Rektor Borghild 

Orden, struktur og samarbeid 

På rektor Borghilds skole er det struktur og orden. Det er pent og ryddig i ganger og 

fellesrom. Plakater og oppslag er hele og pene og ikke tilfeldig plassert. Jeg går sammen med 

rektor gjennom skolen og hun tar med seg hittegods og søppel, finner en vaskeklut og tørker 

bort søl. I intervju forteller rektor at hun liker orden og struktur. Hun mener ting har en klar 

sammenheng, og at orden og struktur i læringsarbeidet krever orden og struktur i omgivelsene 

- det er best for elevenes læring. «Er det ordentlig rundt oss blir det orden i hodet» sier 

Borghild. 
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Dette gjelder også når det kommer til rammer for samarbeid. Borghild forteller om ulike 

organisatoriske grep hun har tatt som rektor for å fremme bedre kollegasamarbeid. En endring 

hun har gjort er å ta bort fleksitiden som elevene hadde ved skoledagens start. På Borghilds 

skole var tanken at elevene skulle få en myk start på dagen ved at de hadde 20 minutter hver 

morgen der elevene kom til skolen og kunne være i klasserommet. Her var de sammen med 

lærer og hadde rolige aktiviteter som tegning og lesing og en rolig morgenprat med lærer. Når 

skoleklokka ringte startet skoledagen og da måtte alle være på plass. Borghild så at fleksitiden 

tok mye av tidsressursen til lærerne. Fleksitiden gikk dermed på bekostning av 

lærersamarbeid. Foreldrene opplevde fleksitiden som et gode og var imot at denne ble 

avskaffet. Borghild opplevde imidlertid at fleksitiden mer var et mulig barnepass for foresatte 

enn den gode oppstarten det var ment å være. Ved å ha en klar og tydelig start der alle stiller 

opp ute sammen, og går inn når klokka ringer, fikk hun en mer definert start på dagen, og 

frigjort tid til lærersamarbeid. Borghild problematiserte ikke relasjonsbyggingen mellom lærer 

og elev og at denne fikk dårligere kår når fleksitiden ble avskaffet, noe som kan skyldes at på 

barneskolen er kontaktlærer i vesentlig grad klassens lærer som de har de fleste timer i løpet 

av dagen.  

I denne episoden ser jeg at rektor må velge mellom hensynet til en myk start for elevene og 

tid til samarbeid for lærerne. Den myke starten gav elevene omsorg og relasjon til lærere, 

mens samarbeidstiden kan gi tid til bedre planlegging og bedre læring.  

Klassebesøk - hjertet 

Jeg følger Borghild på klassebesøk til 2.klasse. Her har hun med seg et hjerte med et smilefjes 

på. Hun snakker med barna om det å smile, og at smilet er et tegn på trivsel og at man har det 

bra. Hun forteller videre at smilet henger sammen med hjertet, at vi har hjertevarme, og at de 

gode tankene er hjertetanker. Borghild sier til elevene at når vi trives og har det bra så lærer vi 

godt.  

I intervjuet forteller rektor at hun jevnlig er på besøk i ulike klasser og snakker med elever. 

Hun bruker artefaktet, hjertet, i kommunikasjon med elevene. Smilet er et synlig tegn på 

trivsel for Borghild. Hun sier at smilet henger sammen med hjertet, og at hun formidler 

verdier som hjertevarme og hjertetanker til elevene via dette hjertet. Hjertet har blitt rektors 

varemerke, hun går også ofte med halskjede med hjerte på. Borghild forteller at hun bruker 

artefaktet bevisst som en del av sin agenda. Rektor bruker hjertet til å definere både hvordan 
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det enkelte barn, og de voksne, skal være mot hverandre i hverdagen. Rektor mener at når vi 

snakker om ting så blir ord til sannhet. Borghild opplever at hun får barna lett i tale når hun 

bruker hjertet og smilefjeset, og er på den måten med og hjelper barna å sette ord på hvordan 

de har det. Noe jeg også observerer i klassebesøket. «Du kommer lett inn i en samtale om 

trivsel og det å være gode mot hverandre», sier Borghild.  

I denne episoden bruker rektor et artefakt for å komme i dialog med elevene rundt et tema 

som er viktig for henne, hjertevarme, smil og trivsel. Det er fokus både på hvordan rektor 

ønsker at alle i skolen skal være mot hverandre, og en mulighet til å få satt ord på dette.  

Verdier som kommer fram hos Borghild i disse episodene er at hun er opptatt av elevenes 

trivsel, og at den henger sammen med læring. Hun mener også at orden og struktur gjør det 

ryddig i hodet og det gir også bedre læring.  Hun er opptatt av at elevene skal være gode mot 

hverandre, smile, ha hjertevarme og hjertetanker. Borghild er også opptatt av samarbeid og 

legger aktivt til rette for dette gjennom struktur og orden. Hun er opptatt av at alle som er 

rundt barnet er en helhet, og opptatt av et felles vi som skole.   

4.2.3 Rektor Harald 

Søknad om fri 

I stabsmøte forteller rektor Harald at skolen har mottatt en søknad om fri fra en familie som 

skal ut på reise. Familien har ikke brukt de nye retningslinjene som er innført i kommunen, 

der det søkes på skjema og søknaden besvares som et enkeltvedtak. Familien har ikke søkt på 

riktig måte eller på riktig skjema. Rektor forteller at familien vil få innvilget sin søknad til 

tross for feil framgangsmåte.  

I intervju reflektere rektor over hensynet til familien kontra å gjøre et administrativt valg som 

bryter med pålagte kommunale rutiner. Rektor forteller at familien var redd for å få avslag, og 

den bekymringen ønsket han å ta fra dem, han valgte derfor å ringe dem og si at elevene fikk 

fri. Harald forteller at dette er en familie som har det tøft og strever med mye. Selv om han i 

prinsippet ønsker å håndheve reglene likt for alle, og ikke ønsker å bli kjent som hverken den 

«snille skolen» eller den «strenge skolen» i kommunen, så må man bruke skjønn. På spørsmål 

fra meg om dette kunne blitt et dilemma for ham svarer Harald at det kunne det blitt, men at 

han hadde måttet stå i det. Det hadde sikkert vært ubehagelig å stå i et slikt dilemma, men 

ikke et problem, dette kunne han fint stått i. 
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I denne episoden ser jeg en rektor som bruker sin integritet og autonomi og viser omsorg for 

en familie han mener har en unødvendig bekymring. Rektor går på tvers av byråkratiske 

rutiner. «Jeg tenker at det gjør jeg bare. Den friheten tar jeg meg.» sier rektor Harald. 

Foreldremøte 

På slutten av arbeidsdagen er Harald invitert til et foreldremøte. Møtet er initiert av en 

foreldregruppe som er kritisk til skolens prioriteringer og har invitert rektor til møte for å «få 

svar». Rektor er på plass i god tid. Etter hvert som foreldre kommer til hilser han på alle og 

tar dem i hånden. Han får med foreldre til å ommøblere i rommet. I møtet så jeg en rektor som 

ikke er redd for å være personlig. Rektor refererer også til seg selv som privatperson, at også 

han er far og forstår deres perspektiv. Rektor går ikke i forsvar, men sier at han opplever at 

konflikter ofte handler om manglende informasjon som gir grobunn for egne antagelser, 

løsninger og historier som ofte er gjort på svakt grunnlag og derfor ikke gir et riktig bilde av 

situasjonen. Harald forteller at han ønsker å møte foreldrene med deres perspektiv, se tingene 

med deres øyne. Men at han også ønsker at foreldrene løfter blikket og ser skolens og rektors 

perspektiv. I etterkant av møtet tar Harald igjen en runde og tar foreldrene i hånda og takker 

for møtet.  

I intervjuet forteller Harald at han hadde en klar agenda i forkant av møtet og oppstarten og 

hilserunden var en del av denne. Harald forteller også at han har stor tro på å gjøre noe 

sammen, og det var grunnen til at han fikk foreldrene med på ommøblering. Den situasjonen 

brukte han til å småprate.  

Haralds åpne holdning i møtet, hans personlige stil innbyr til tillit og åpner opp. Harald 

ønsker å åpne for dialog med foreldrene. Og dette er et aktivt valg for å bygge relasjon. 

Harald mener at det lønner seg, å gi litt av seg selv. Han sier han tenker strategisk, og forsøker 

å bygge relasjoner i fredstid. Han vet at han som rektor bl.a. representerer kommunen. Og at 

det kan komme pålegg og ressursforvaltning som foreldre ikke vil like, og at det da er han 

som må stå i den konflikten. Da vil han ha en god relasjon å støtte seg på. 

Rektor ser på seg selv som en åpen person. Å være personlig er også en valgt strategi, og 

Harald forteller at det er en del av hvordan han velger å fylle rollen som rektor i motsetning til 

en mer byråkratisk og administrativ stil. Det handler om relasjonsbygging for rektor Harald. 
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I denne episoden ser jeg en rektor som jobber med relasjon til foreldrene. Han åpner opp og 

søker dialog. Rektor fyller rektorrollen sin på en personlig måte, og det kan bli utfordrende å 

ikke å gå over sine egne grenser og bli privat. Harald reflekterer også over sin rolle som rektor 

og at uavhengig av relasjon vil han kanskje i fremtiden måtte ta grep som foreldre ikke vil 

like.  

Verdier som kommer fram hos Harald handler mye om relasjon. Han bruker skjønn, har 

empati og viser raushet samtidig som han må ta hensyn til lojalitet til egen arbeidsgiver.  

Han er opptatt av åpenhet og dialog, å ikke ha en skjult agenda. Respekt og tillit er også noe 

han er opptatt av, og kommuniserer direkte til foreldre. Det å ta hverandres perspektiv, ta den 

andres briller på, og heve seg litt er viktig for å forstå og respektere hverandre. Harald vil 

bygge i fredstid.  Foreldrene er viktige og skolen er «avhengig av at foreldrene heier på oss» . 

Foreldrene er også en viktig del av skole-vi’et. 

4.3 Felles trekk ved funn 

For alle rektorene kommer verdier til syne både i praksis og i refleksjon i intervjuene. De står 

også i handlingsvalg der de må prioritere, og der ulike verdier (verdiklynger) kan komme i 

konflikt. Harald viser empati og omsorg og bruker sitt skjønn, men kan komme i 

lojalitetskonflikt med sin arbeidsgiver. Marianne tar strukturelle grep i skolehverdagen som 

både er disiplinerende for elevene, men som også brukes til relasjonsbygging.  Mens Borghild 

har prioritert lærernes behov for tid til samarbeid mot elevenes oppstart med omsorg og 

lærerkontakt.  

Vi skolen – er viktig for alle rektorene. Det samme er relasjon og elevenes trivsel og læring. 

Alle fremhever at de ønsker å se eleven og ha eleven i sentrum. Marianne ønsker å møte 

elevene med tillit og åpenhet og buker tid på veiledning kontra konsekvenser. Borghild har 

fokus på trivsel og læring og bruker et hjerte for å få elevene i dialog rundt dette. Mens 

Harald jobber strategisk med å bygge relasjon til foreldre ved å ha en åpen dialog preget av 

gjensidig respekt. 
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5 Drøfting 

5.1 Innledning 

I drøftingsdelen ønsker jeg å ha fokus på verdier og identitetsdanning. Drøftingen er tematisk 

organisert med overskrifter som belyser/representerer de områdene funnene peker ut som 

felles for informantene.  

Til sist i kapitlet vil forskningsspørsmålene trekkes opp, og ved å se på rektorenes 

refleksjoner og handlingsvalg vil forskningsspørsmålene blir forsøkt besvart.    

1: Hvordan beskriver og reflekterer rektor over sin praksis og sine verdier?  

2: Hvordan og i hvilke situasjoner blir rektor utfordret på egne verdier?  

3: På hvilken måte kommer lederidentitet til uttrykk når rektorer reflekterer rundt konkrete 

handlingsvalg?  

5.2 Tidsklemme 

Prioritering av bruk av tid går igjen som et tema i intervjuene. Tid oppleves som et 

knapphetsgode hos mine informanter. Krysspresset mellom de administrative oppgavene 

knyttet til rektorrollen og rektorenes ønske om å bruke tiden til andre mer overordnede 

oppgaver kommer fram. Rektorene mer konstaterer tidsklemmen enn problematiserer den.  

Jeg ser allikevel at prioritering av tid styrer deres handlingsvalg.  

Bruk av tid kan bli et dilemma i mange sammenhenger. Borghild har gjort harde prioriteringer 

knyttet til lærernes samarbeidstid. Borghild bruker sitt mandat til å prioritere ressursene til det 

hun mener er det viktigste og gir best effekt for elevenes læring. Selv om Borghild er en 

rektor som bruker mye tid på elevene og har fokus på nærhet og omsorg så mener hun at et 

godt kollegialt samarbeid vil føre til bedre kvalitet i undervisningen i klasserommet, og det 

veier da tyngre for henne enn omsorg og nærhet mellom lærer og elev. Det å prioritere og 

fordele goder det er knapphet på, i dette tilfellet tid, vil som regel føre til at noen føler seg 

forbigått, nedprioritert eller nedvurdert. Borghild mener at samarbeidstiden er så verdifull da 

den vil gi bedre læring gjennom bedre planlegging. Hun har sine ansatte i ryggen, men 

foreldrene ønsker mer tid mellom lærer og elev. Med argumentasjon om elevens beste kan 

foreldrene trekke fram at den tiden lærer og elev er sammen bygger viktig relasjon og er det 

som er til elevens beste, lærerne på sin side ønsker tid til samarbeid og planlegging. Her kan 
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det potensielt blir problematisk for Borghild da hun må ta et valg mellom to ulike 

organiseringer som begge kommer elevene til gode. Hun må velge mellom godt og godt 

(Burford & Pettit, 2018). Giddens beskriver at identitet formes ved at man handler innenfor 

struktur (Møller, 2004). I dette eksempelet tar rektor et organisatorisk grep der det er rektor 

som setter rammer og former strukturene som skal gjelde i praksis. Det er rektor som rammer 

inn praksis. I denne situasjonen velger Borghild samarbeid, noe jeg tolker som en mer 

grunnleggende verdi for henne. Schein (1987) beskriver verdier som de prinsipper som styrer 

handlingene våre (Schein, 1987). Når samarbeid er målet for Borghild kan vi tolke dette til å 

være en terminalverdi for henne (Kirkhaug, 2013). Verdier kan ha ulik valør for oss i ulike 

kontekster (van Niekerk & Botha, 2017) og her kommer verdien samarbeid fram som 

viktigere enn prioritering av tid for Borghild. Jeg ser på eksemplet med prioritering av tid som 

at rektor her bruker verdiene sine som styring for ledelse.  

Et annet eksempel er hvordan rektor Borghild prioriterer demokrati og medbestemmelse på en 

slik måte at det påvirker hennes egen arbeidstid og aktivitet, disse verdiene er knytt til 

mandatet hun er gitt i overordnet del – verdier og prinsipper. Elevens stemme har en sterk 

plass i hennes refleksjon i intervju. Det har også en sentral plass i hennes arbeidsdag. Dette er 

mest sannsynlig tidsavhengig og kontekstuelt, det er nok ikke alle dager hun har møte med 

elevrådet, men hun har fått føringer fra skoleeier på elevmedvirkning og disse kobler hun 

sammen med verdier hun har knyttet til elevenes stemme. Barnets beste er en sterk føring i 

overordnet del, og også viktig for Borghild noe hun gjentar flere ganger i intervjuet. Å få nye 

oppgaver og pålegg fra overordnet hold, enten det er skoleleiere eller fra nasjonalt nivå, kan 

oppleves som nok en dråpe i en allerede full arbeidsdag. Tiden strekker ikke til og 

prioriteringer vil føre til at man opplever å ikke prestere godt nok. Her kan det bli etiske 

spenninger for rektor i valget mellom det man opplever som viktig i jobben og det som 

kommer som pålegg som må gjøres. Når Borghild får nye føringer knyttet til demokrati og 

medvirkning er dette noe som stemmer godt med hennes verdi om at barnet skal høres. Hun 

kan derfor koble sammen en av sine terminalverdier med nye oppgaver noe som gjør 

prioriteringen lettere.  En underliggende antakelse er også at Borghild er en lojal rektor og 

derfor prioriterer de føringer som kommer. Ikke på tross av egne verdier, det er ingen 

verdiklynge i konflikt som kommer til syne i undersøkelsen, men mer som en dynamisk 

prosess der verdiene kan ta ulik plass i hierarkiet og gis ulikt nivå av verdi avhengig av 

situasjon og senario (Niekerk & Botha, 2017). 



50 

 

Av mine informanter er Harald en rektor som løfter fram kommunikasjon, åpenhet og dialog 

som viktige verdier. Harald ønsker å ha en åpen dør, og dette signaliserer noe mener rektor. 

Han ønsker å være inviterende og tilgjengelig og åpen. Rektor liker å ha døren åpen, og å 

være i interaksjon med de ansatte. Dette knytter jeg sammen med teoriene til Bourdieu og 

identitetsdanning gjennom tilhørighet og relasjon (Møller, 2004). Harald prøver også å 

skjerme sin arbeidstid når det er nødvendig, med så hender det jo ofte at det banker på og 

noen kommer inn selv når døren er lukket. Her kan rektor komme i en personlig tidsklemme i 

forhold til å ønske å bruke tid på åpenhet og relasjon, men også tid til eget arbeid. Her kan 

rektor kjenne på en spenning og stress i forhold til å få utført sine oppgaver og relasjonen og 

tilgjengeligheten overfor ansatte. Hvordan Harald som rektor møter sine ansatte i situasjoner 

som dette har jeg ikke sett, dette kom ikke fram under observasjonsdagen. Det vil imidlertid 

være viktig for relasjonen mellom ansatte og rektor hvordan kommunikasjonen er i slike 

tilfeller. 

Tidsbruk til eleven kontra bruk av tid på administrative oppgaver er også noe rektor Marianne 

og rektor Harald trekker fram som krevende. Rektor Harald sier han får skryt av sine ansatte 

for at han er tilgjengelig, går inn i elevsaker og bryr seg. Han er synlig i elevmiljøet og i 

klasserommet. Utfordringen slik Harald reflekterer er at dette kan spise opp all tid.  Han vil 

allikevel prioritere dette da han synes det er viktig. Det er ikke i administrasjonen det viktige 

arbeidet skjer, men i praksis sammen med elevene mener han. Hvis hans administrative arbeid 

ikke preger det som skjer i skolepraksisen har det ingen betydning, hans arbeid må vises i 

praksisfeltet. Dette tolker jeg som et eksempel på at verdier rektor forfekter faktisk har 

påvirkning på handlingsvalg og berører alle medlemmer i organisasjonen (van Niekerk & 

Botha, 2017). Harald er synlig og tilgjengelig og oppleves som en støtte for sine ansatte. Han 

forfekter verdier som setter eleven i sentrum og bruker da av sin tid på å delta i 

praksisfellesskapet med elever og lærere (Wenger, 2004). Dilemmaet for rektor kan imidlertid 

være at de administrative oppgavene ikke minker og tiden brukt på å være ute blant elevene 

kan føre til en rektor som gaper over for mye og ikke klarer å håndtere sine oppgaver. 

Rektor Marianne reflekterer på lignende vis når hun blir bedt om å si hvordan hun ser på seg 

selv som «tett på», en betegnelse hun kjenner seg igjen i. Hennes ønske og prioritering er at 

ledelsen, hun og hennes inspektører, skal være ute i skolemiljøet den tiden elevene er på 

skolen. Dette er et strategisk valg hun har tatt. Marianne forteller at hun har jobbet med en 

kulturendring på skolen. Hun har valgt bort rutiner og administrasjon i undervisningstiden og 



51 

 

prioritert tid til elevene. Valget førte til noen klager fra lærere som da ikke fikk tak i ledelsen 

gjennom skoledagen når de ønsket å få avlastning med elever. Det å være sensitiv for feltets 

kultur og historie er ifølge Bourdieu viktig i det å inngå i relasjon (Møller, 2004). Ved 

oppstart som ny rektor gikk Marianne på tvers av noen normer i feltet, dette var et bevisst 

valg ut ifra hennes tanker og verdier om å være tett på eleven. Når hun nå har fått til det hun 

betegner som en kulturendring, tolker jeg dette til å henge sammen med hennes troverdighet 

og status som leder (Busch, 2012; Kirkhaug, 2013). Mariannes måte å lede på har den 

nødvendige tillit i personalet, da hun oppleves som å ha konsistens mellom ord og handling. 

At hun nå opplever å få færre klager og mindre motstand kan tolkes både som at verdiene hun 

står for er blitt et lim i organisasjonen (van Niekerk & Botha, 2017). Men det kan også tenkes 

at fordi Marianne er en tydelig rektor har motstanden mot hennes ledelse stilnet som en 

resignasjon. Dette er det imidlertid ikke mulig å svare på uten at personalet blir spurt.   

Mariannes reflekterer i forhold til egen bruk av tid, og at hennes dilemma er hvordan hun skal 

prioritere kontorarbeid kontra arbeid med eleven. Hun ønsker å være tett på og benytter 

mange ulike muligheter i løpet av dagen til å være i interaksjon med elevene. Hun tar tak i 

mye og ingen sak er for liten eller ubetydelig. Hun ser imidlertid at dette tar tiden hennes og 

hun kommer i tidsklemme i forhold til de administrative påleggene hun må følge. Marianne er 

tydelig på at hun ikke ønsker å bli en forvalter, det er ikke den rektorollen hun vil ha. Hennes 

ønske er å prioritere tid på menneskene.  

5.3 Lojalitet 

En verdi som forventes i alle arbeidsforhold og i relasjoner generelt er lojalitet. Forventingen 

rammes ofte inn av lover, regler og etiske kjøreregler, men i det daglige er det gjerne normer 

og verdier i den kulturelle konteksten som styrer oss (Møller, 2004; Wenger, 2004). Disse kan 

være forhandlet fram gjennom verdidiskusjoner og språksatt så de er tydelige for alle 

(Brunstad, 2009; Busch, 2012; van Niekerk & Botha, 2017). Like fullt kan etiske spenninger 

oppstå når ledere må ta handlingsvalg og gjøre vurderinger i sammenhenger der verdier og 

interesser kan komme i konflikt.    

Det er ulike måter å forstå hva som er verdibasert ledelse på. Det kan knyttes både til det 

instrumentelle det vil si organisasjonenes visjon og mål, og det individuelle med mål for 

eleven og individets identitet (Brunstad, 2009; Busch, 2012; Kirkhaug, 2013) . Å jobbe 
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verdiorientert knyttet mot visjon og mål er annerledes enn å jobbe verdiorientert utfra egen 

overbevisning. De handlingsvalg som gjøres vil da finne sted ut ifra to ulike motivasjoner. 

Den ene tar valg knyttet til sin overbevisning, den andre vil følge det oppdraget den har fått.  

Uavhengig av hvor man som leder har sitt fokus må leder, i tillegg til å ha god kjennskap til 

organisasjonens verdier, også ha en personlig verdibase som passer rollen som lederforbilde 

(Skrøvset & Tiller, 2015). Det er potensiale for at verdiklynger kan komme i konflikt 

(Kirkhaug, 2013),  enten mellom individuelle verdier og overordnede verdier, eller at verdier i 

konkurrerende kontekster må prioriteres (Burford & Pettit, 2018). Det tydeligste eksempelet 

på dette i mine funn er rektor Harald som selv sier han står i en lojalitetskonflikt. I valget 

mellom å gjøre det han mener er rett for eleven og elevens familie eller følge rutiner og 

prosedyrer fra sin arbeidsgiver velger han å følge den verdien som knytter seg til omsorg for 

eleven (og elevens familie) framfor lojalitet til systemet. Harald setter individet foran 

systemet, og verdien lojalitet kommer dermed i skyggen av verdien omsorg og 

nestekjærlighet. Han står i en lojalitetskonflikt og beskriver den som ubehagelig, men helt til å 

leve med. Her har han tatt et tydelig valg og sier i intervju at «[d]ette står jeg i», underforstått 

uavhengig av hvilken konsekvens denne saken vil få for ham som arbeidstaker.  

Lojalitetskonflikter er noe jeg mener det nesten er umulig å komme unna i løpet av en 

lederkarriere eller et yrkesliv. Å ta valg der valget står mellom godt og godt (Burford & Pettit, 

2018) fordrer at valget bygger på en base. I denne situasjonen tolker jeg at omsorg er en 

terminalverdi for Harald. Det kan ikke utelukkes at lojalitet også er en av hans grunnleggende 

verdier, men når de to verdiene kommer i konflikt er omsorg viktigere for ham enn lojalitet, 

som da vil få betydning som en instrumentell verdi i denne sammenhengen (Kirkhaug, 2013).  

Da verdier er kontekstavhengige er det ikke gitt at en annen tilsvarende situasjon vil gi samme 

resultat (Burford & Pettit, 2018). Med andre aktører og en litt annerledes kontekst kan det 

tenkes at det vil være verdien lojalitet som vil framstå som terminalverdi og omsorg da får 

plassen som instrumentell verdi. Verdiene lojalitet og omsorg er her eksempler på 

verdiklynger i konflikt (Busch, 2012). 

Rektor Borghild står også overfor en potensiell verdikonflikt, men her finnes en annen 

løsning. Som beskrevet i avsnittet tidsklemme kommer det nye føringer for arbeid med 

elevmedvirkning og demokrati. Fordi dette er i så sterk harmoni med Borghilds egen verdier 

så unngår hun spenningen da de verdiene hun forventes å etterleve fra kommunens side 
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sammenfaller med hennes egne.   Verdiene for Borghild om at eleven skal bli hørt og at dette 

er til barnets beste kan se ut som en terminalverdi.   

Når det kommer til verdikonflikt, eller verdiklynger i konflikt (Kirkhaug, 2013), mellom 

rektorenes indre verdier og de verdiene som kommer fra ytre styringsdokumenter og pålegg 

så har jeg ikke sett konflikt mellom disse. Ingen av rektorene viser uttrykk for, eller 

reflekterer rundt, konflikt knyttet til ytre rammer, styring, autonomi eller ressurser. Mye av de 

de siste års politiske debatt rundt målstyring og testing i skolen har vært knyttet til disse 

rammene. Det er uvisst om rektorene i denne undersøkelsen er lojale og stiller seg bak sin 

arbeidsgiver og sentrale myndigheter, det er ikke tematisert. Men hvis man som rektor 

kjenner at det som kommer ovenfra er i direkte strid med ens indre verdiforankring og 

grunnsyn vil det oppleves som vanskelig å være lojal i jobben. Skulle man allikevel klare å 

utføre jobben på bekostning av egne verdier vil lederskapet mest sannsynlig ikke bli 

konsistent – liv og lære vil ikke henge sammen, og man vil ikke framstå som troverdig og 

risikere tap av autoritet (Busch, 2012). Tillit og relasjon og sosial symmetri i lederskapet er 

noe som er viktig i forhold til et verdibasert lederskap (Kirkhaug, 2013). Det offentlige 

ordskiftet knyttet til målstyring og ytre press, og som jeg har sett på som en verdiforankret 

debatt, er imidlertid ikke et tema for respondentene i denne undersøkelsen. 

5.4 Å være forbilde - Identitet som rektor  

Ledelse er et komplekst fagfelt, og ledere trenger både kunnskaper og ferdigheter for å mestre 

jobben. Ferdigheter utvikles gjennom praksis i hverdagshandlingene, mens kunnskap kan 

læres teoretisk (Busch, 2012). Å ha en verdsettende kompetanse som leder er viktig innen 

verdibasert ledelse.  I løpet av intervjuene ble det naturlig å stille direkte spørsmål til 

rektorene om deres tanker om seg selv som rektor knyttet til refleksjoner rundt episoder og 

handlingsvalg. Ønsket var å få fram refleksjon som kunne knyttes til rektorenes opplevelse av 

egen identitet.  

Teorier om modellering viser at vi lærer vel så mye av å observere og modellere, som av egne 

erfaringer (Busch, 2012). En forutsetning for at dette skal skje er imidlertid at modellen har 

tilstrekkelig høy status. Som rektor har man i kraft av sin rolle som formell leder en status. Er 

lederskapet i tillegg bygget på tillit vil rollemodelleringen ha en sterkere effekt. Å være et 

forbilde for læring og interaksjon med elever er noe mine informanter i større eller mindre 
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grad er seg bevisste. Alle rektorene i min undersøkelse viser at de modellerer i sin hverdag. 

Borghild er den som uttaler dette mest eksplisitt. Hennes fokus på orden og struktur, og sin 

rolle som modell, er hun tydelig på. For Borghild er det viktig å være et forbilde som rektor. 

Både i observasjon og i refleksjon i intervju er Borghild en rektor som uttrykker at hun ønsker 

å være et forbilde og modell for sine ansatte. Borghild går foran med et godt eksempel både i 

forhold til orden og rydding, men også i møte med elevene ute i skolegården i inspeksjon. 

Skal man lykkes som rollemodell er det en forutsetning at liv og lære henger sammen, og at 

rektors verdier og organisasjonens verdier harmonerer (Busch, 2012; Kirkhaug, 2013). 

Borghild ønsker å formidle det som for henne er viktige verdier knyttet til struktur og orden til 

sine medarbeidere. Dette både sier og gjør hun, her henger liv og lære sammen. I hvilken grad 

dette lykkes er det imidlertid vanskelig for meg å si noe om da de ansatte ikke har blitt 

forespurt. Å vise tydelig hvordan du ønsker oppgaven gjort ved å gjøre den selv kan også 

være en fallgrube. Når rektor gjør jobben trenger ikke de ansatte å gjøre det samme, oppgaven 

blir ivaretatt. I samtale med Borghild ble dette problematisert i forhold til om de ansatte ble 

bortskjemt av å ha en allesteds tilstedeværende «mamma» som ordnet opp. Borghild så denne 

faren, men mente selv at hun ikke ble utnyttet, men at hennes adferd fungerte som 

modellering.  

Marianne er også bevisst på at hun går foran med et eksempel for sine ansatte, for eksempel i 

sin måte å møte for eksempel elevene på. Hun tar aktivt del i de praksiser hun har satt i gang 

knyttet til elevens skoledag som for eksempel å møte dem ute ved oppstart. Marianne er 

opptatt av det relasjonelle og det å ha god kontakt med elevene. Dette viser hun ved å benytte 

de fleste muligheter i løpet av dagen til småprat med elever som kommer i hennes vei. I 

intervju reflekterer Marianne over at samhandlingen mellom ansatte og elever ikke skal være 

en kamp eller krig. Når Marianne også snakker om en kulturendring som har funnet sted 

tolker jeg henne til at det i den gamle kulturen har vært et elevsyn som hun ikke kan stå inne 

for. Derfor er hennes samhandling med elevene så viktig for henne, for å vise i praksis 

hvordan hun vil ha det. En raus skole med omsorg for eleven, der man bryr seg og er snill, 

noe jeg tolker som hennes terminalverdier (Kirkhaug, 2013).  

Det å kunne lytte seg inn på hva som rører seg i praksisfeltet blant elever, ansatte og foreldre 

er vesentlig for å lykkes i et lederskap. Dette kan man oppnå med å være tett på og midt i 

flokken (Busch, 2012).  Harald uttrykker ikke på samme måte som sine rektorkolleger at han 

ønsker å være et forbilde. Han har imidlertid en adferd for eksempel på foreldremøte som kan 
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sies å vise i praksis hvordan han ønsker at samhandling i møtet skal foregå. Han er 

imøtekommende, samarbeidende og respektfull. Han ønsker åpen dialog, og er tydelig på at 

han kommer uten en skjult agenda. Det er imidlertid ikke gitt at foreldrene responderer på 

rektors modellering. Foreldrene må tro på rektor og ha tillit til at han er oppriktig. For å ha 

nytte av læring og utvikling gjennom observasjon må man ha et ønske om endring, det er ikke 

gitt at foreldrene ønsker det. Rektor må også ha tilstrekkelig høy status i foreldregruppen for 

at han skal lykkes med sin modellering (Kirkhaug, 2013). 

Å utvikle seg som leder og utvikle sin lederidentitet kan forsås som en prosess av 

interaksjoner, følelser og relasjoner som gjensidig påvirker hverandre (Ryan, 2017). Gjennom 

identiteten viser vi hvem vi er, vår moralske karakter og våre verdier kommer til syne 

(Brunstad, 2009). Verdier dannes gjennom sosialiseringsprosesser, det er i fellesskap mening 

skapes og vi utvikler og justerer våre verdier. Våre individuelle verdier kan beskrives som 

lederskapsdyder eller et menneskes moralske karakter (Kirkhaug, 2013). Eksemplene jeg har 

trukket fram her synes jeg viser at informantene mine har tydelige verdier som de ønsker å 

formidle i skolen, både til ansatte, elever og foreldre. En måte de velger å løse dette på er ved 

å være forbilde for den adferden de ønsker å se i skolen.  

Fellesskapets verdier er i liten grad tematisert eller observert i denne undersøkelsen. De har 

like fullt en viktig betydning i skolen, og verdiene kan sees som et lim mellom mennesker i 

organisasjonen (Niekerk & Botha). Både generelt og for rektorene i denne undersøkelsen er 

det et spørsmål i hvilken grad våre individuelle verdier er i harmoni eller disharmoni med de 

kollektive verdiene. Gjennom å se på verdier kan vi se prinsippene og begrunnelsene for 

handlingene våre (Busch, 2012; Fullan, 2017; Schein, 1987). Som leder og forbilde må man 

ha god kjennskap til egne verdier for å framstå som troverdig, og ha den nødvendig tillit i 

lederskapet (Kirkhaug, 2013). Dette synes jeg kommer fram i observasjon og intervju i denne 

undersøkelsen. En leder som framstår som konsistent og troverdig, hvor ord og handling 

henger sammen, kan sies å ha en verdibasert lederadferd (Brunstad, 2009; Kirkhaug, 2013; 

Skrøvset & Tiller, 2015).   

5.5 «- med hjartet på rette staden» - elevens beste 

Verdiene våre kan betegnes som vårt etiske reglement (Busch, 2012). Gjennom studien synes 

jeg å ha fått innblikk i rektorenes individuelle verdier.  Alle rektorene synes å ha gode verdier 
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som er i harmoni med overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Rektor 

Borghild har fokus på elevmedvirkning, demokrati og at elevens stemmes skal bli hørt. Hun 

er også opptatt av elevenes trivsel og at denne er vesentlig for læring. Borghild er også den av 

mine informanter som tydeligst reflekterer rundt sin lederidentitet. Borghild bruker mye av 

tiden sin på elevkontakt gjennom dagen, hun har en agenda med å knytte trivsel til artefaktet 

hjerte. 

Borghild har en god og allment akseptert verdi. Symbolet med hjertet er også noe de fleste 

kan stille seg bak. Det er ikke kontroversielt på noe vis, men føyer seg fint sammen med 

normer og regler som de fleste uavhengig av annen overbevisning kan knytte seg til.  

Borghild har oppnådd at artefaktet hjertet har blitt et fellessymbol som elever og ansatte stiller 

seg bak, hun har klart å visualisere noe allment og språksette verdier på en måte som blir 

samlende i hennes skole (Brunstad, 2009; Busch, 2012; van Niekerk & Botha, 2017). Hennes 

identitet som en leder med tydelige verdier kommer godt fram gjennom hennes valg av 

artefakt og måten hun bruker dette aktivt på i lederjobben. Hun knytter skolens visjon, 

formålsparagraf og §9A sammen. Rektor er lojal mot mandater over henne, og knytter dette 

sammen med sine egne verdier. Her kommer også rektors personlighet og identitet fram. Jeg 

opplever at Borghild har gjort et klokt valg av artefakt som ikke skaper konflikt. Hadde hun 

valgt et annet symbol som for eksempel kunne knyttes til noe partipolitisk eller religiøst ville 

dette kunne skape spenninger både i kollegiet og blant forelde og elever. Valg og bruk av 

symboler er som med verdier de har ulikt innhold og valør for den enkelte. Som rektor skal 

man formidle noe samlende som er i tråd med skolens mandat og da er det viktig å være 

varsom i valg av virkemidler.  

Rektor Marianne er særlig opptatt av menneskeverd. For Marianne er det viktig å ikke avkle 

eleven, skolen er ikke en kamparena der elev og ansatt står mot hverandre. Hun tolker 

oppdraget til å handle om hele elevens livslange læring, og mener at det i all hovedsak 

handler om relasjon (Møller, 2004). Hun ønsker å være på likefot med elevene og at det skal 

være en form for symmetri i relasjonen (Busch, 2012). Marianne er imidlertid også opptatt av 

det maktforholdet man som ansatt har i kraft av sin rolle, og hun ser at det er en utfordring i 

forhold til å være på likefot med elevene. Marianne ønsker å være en omsorgsfull rektor med 

god relasjon, samtidig som hun erkjenner at rektorrollen også har i seg politi- og 

dommeraspekter. Her er hun seg bevisst at hun i enkelte tilfeller må fylle rollen med et annet 

innhold enn det hun helst ønsker. Når ledermakt bygger på sosial symmetri så er tillit 
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nøkkelen for å opprettholde denne (Busch, 2012). Det blir dermed viktig å være bevisst på 

hvilke handlinger som kan bryte ned tilliten og gi tap av autoritet. Marianne reflekterer rundt 

dette i intervju da hun beskriver at det er et «strekk i laget» i forhold til ansatte som ønsker 

mer regler og konsekvenser for elevene enn den åpne og imøtekommende linjen Marianne 

ønsker å ha som rektor.  

5.6 Rektor som del av praksisfellesskapet 

Både som privatpersoner og som profesjonelle yrkesutøvere er vi deltakere i ulike grupper og 

fellesskap, Wenger (2004) betegner dette som praksisfellesskap. Giddens (Møller, 2004) 

hevder vi skaper oss selv og vår yrkesidentitet gjennom sosial praksis. I de ulike 

praksisfellesskapene kan vi ha ulik grad av deltakelse, og det vi gjør er av større betydning 

enn det vi sier, handlingens verdi er viktigere enn hvordan vi snakker om dem (Wenger, 

2004).  Dette harmonere også med teorier knyttet til verdibasert ledelse som trekker fram 

viktigheten av at liv og lære henger sammen, at vi har konsistens og troverdighet (Kirkhaug, 

2013).  

I mine funn har jeg sett rektor Marianne og rektor Borghild i formell interaksjon med hele sitt 

personale. Alle tre informanter hadde i løpet av dagen både formelle og uformelle samtaler og 

interaksjoner med grupper eller enkelt ansatte. Fellesmøtene bærer preg av 

informasjonsutveksling, mens enkeltmøtene har mer preg av veiledning. Det synes å være lite 

forhandling om mening (Wenger, 2004), selv om veiledningen har et mer åpent og 

dialogpreget innhold. Rektor Borghild er observant og har små støttende og oppmuntrende 

samtaler med ansatte i uformelle og tilfeldige møter gjennom dagen. For meg som observatør 

ser det ut som om hun nytter tiden godt og aktivt jobber med støtte og relasjonsbygging. 

Rektor Marianne er den av mine informanter som bruker mest tid på den uformelle praten 

over kaffekoppen, der vær og vind er tema mer enn faglig oppfølging. Dette er også 

relasjonsbygging og Marianne tar en plass i fellesskapet med mer sosial symmetri og mer som 

en likeverdig enn som øverste leder (Busch, 2012).  Både Marianne og Borghild tar plass i 

fellesskapet og oppleves å ha tillit og respekt noe som fremheves som viktig i et verdsettende 

lederskap (Skrøvset & Tiller, 2015). Ingen av mine informanter fortalte om utfordrende 

personalsamarbeid eller personalsaker der rektor må stå fram som tydelig leder. Det kan 

imidlertid oppstå spenning eller dilemma hvis hverdagen preges av interne uenigheter. Da kan 
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den sosiale symmetrien og tilsynelatende likeverdige strukturen som viser seg på mine 

forskningsskoler bli utfordret.  

I kraft av sin rolle kan vi si at rektorene er en sentral aktør i skolens praksisfellesskap. I 

hvilken grad de forhandler mening og blir speilet i dette fellesskapet er mer uvisst. Når det er 

harmoni og leder har tillit og troverdighet kan man anta at medarbeidere vil være åpne og gi 

ærlige tilbakemeldinger til rektor. Noe som kan bidra til rektors danning av lederidentitet.  

Det er imidlertid en utfordring i hvor stor grad de ansatte vil være ærlige i sin speiling av sin 

rektor. Det kan også tenkes at den ansatte har en annen agenda for den tilbakemelding de gir i 

forhold til for eksempel posisjonering eller alliansebygging.  

I forhold til utvikling av identitet gjennom praksisfellesskap i skolehverdagen kan det tenkes 

at rektorene har behov for et annet speilende praksisfellesskapet enn det lærerne og de ansatte 

gir.  Videreutvikling av lederidentitet vil skje i samhandling i hverdagen, men 

refleksjonsutviklingen kan ikke rektor nødvendigvis ta med de man har ansvar for å lede.  

Samtidig, hvis rektorene har en verdibasert lederpraksis som består av tillit, respekt og sosial 

symmetri (Busch, 2012) kan man få ekte speiling også fra de man er i posisjon til å lede. Da 

kan man videreutvikle identitet gjennom refleksjon og samhandling i praksisfellesskapet på 

egen skole. Det er imidlertid alltid en form for ubalanse i kraft av roller. Denne vil ikke vise 

seg i fredstid, men i den grad det er uenighet i veivalg eller tolking av mandat kan dette bli et 

krevende tema. 

5.7 Et felles vi - overordnet mandat 

Skoleledere må forholde seg til skolens mandat – opplæringsloven, læreplan og forskrift. Den 

nye overordnede delen av læreplanen er tydelig på et sett verdier elevene skal møte og få 

opplæring i gjennom skoleløpet, eksempelvis demokrati, likestilling og likeverd, tillit, 

respekt, medansvar og medvirkning. Dette er de felles visjoner som er for skolen og som skal 

samle oss til et felles vi.  

Læreplan og forskrift er imidlertid ingen oppskrift fra a til å, og det er rektor som får ansvar 

for jobben med tilrettelegging for tolking og konkretisering.  Rektor må bruke sitt skjønn i de 

situasjoner der det oppstår etiske spenninger (Burford & Pettit, 2018). Rektor får oppgaven 

som translatør eller megler i den grad ulike aktører i skolen har ulike tolkninger av mandatet 

(Wenger, 2004). Men det kan også oppstå etiske spenninger eller verdiklynger i konflikt 
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mellom rektors egne individuelle verdier og de kollektive verdiene i skolen (Busch, 2012). 

Mine funn viser ikke at det er en spenning mellom skolens visjon og rektorenes egne verdier. 

Hvorvidt dette kan tolkes som at det ikke er spenningsfelt mellom rektor som person og det 

mandat som skal fylles er vanskelig å svare på da dette ikke direkte er problematisert i 

studien. Burford og Pettit  (2018) beskriver etiske spenninger som kontekstavhengige og det 

kan tenkes at denne mangelen på spenning hos mine informanter skyldes at ingen av 

rektorene for øyeblikket sto i konkrete situasjoner der slike spenninger ble konkretisert.  

Å arbeide med det overordnede mandatet og danningen av et felles vi ser jeg eksempler på 

hos Harald og Marianne. Henholdsvis i foreldresamarbeid og i endring av skolekultur.  

Som en del av vår sosiale praksis er språket viktig. Språket og vår språkliggjøring av valg er 

også en del av måten vi danner identitet på. Måten vi ordlegger oss på og snakker om våre 

erfaringer og til hverandre er med på å danne vår opplevelse av vår livshistorie (Møller, 

2004). Giddens knytter dette til identitetsdanning gjennom refleksjon (Møller, 2004). Når 

Marianne løfter fram eleven og snakker om og med vedkommende med respekt gjør det noe 

både med elevens opplevelse av seg selv og rektors holdning til eleven. På samme måte er 

hennes samtale i personale der de leter etter magiske øyeblikk med på å danne holdninger. 

Marianne språkliggjør valg ved aktivt å lete fram det positive, hun ønsker også at de ansatte 

skal være med å bygge videre på dette med å se etter elevens seiere. Dette er det felles vi 

Marianne vil bygge; en skole som er raus og snill. Utfordringen her kan være at hun oppleves 

som utelukkende positiv, og en som skyver utfordringer som for eksempel elevadferd til 

siden.  Endring gjennom positiv forsterking kan oppleves av ansatte som at det ikke er fokus 

på forbedring. Marianne har imidlertid sterk tro på at dette er måten å få til endring på, ved å 

trekke fram magiske øyeblikk og fokusere på det positive. Språksetting og måten vi gjør dette 

på er med og danner vår identitet (Brunstad, 2009; Busch, 2012), og jeg ser Marianne som en 

rektor som ønsker å være en verdsettende leder, hun ønsker å møte elever og ansatte med tillit 

og respekt. Disse verdiene tolker jeg til å være Mariannes terminalverdier. Her er hun også i 

harmoni med verdiene i mandatet (formålsparagraf, overordnet del, kunnskapsløftet) og det å 

ha fokus på et felles vi kan oppleves som å svare på bestillingen i rektorjobben.  

Språk, refleksjon og relasjon er på mange måter tett knyttet sammen da vi også bruker språket 

aktivt i relasjonsbygging. På foreldremøte bruker Harald seg selv og sine personlige 

erfaringer til å knytte bånd til foreldrene. Han er åpen med hvordan han tenker som far og 

hvordan han tenker som rektor, og han appellerer til foreldrene og deres erfaringer som ledere 
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eller ansatte for å få dem til også å forstå skolens perspektiv. Haralds personlige lederstil er 

også en måte å knytte bånd mellom seg og foreldrene. Han innbyr til en nærhet ved å fortelle 

at de spiller på samme lag, han er også far og kan ta deres perspektiv. Harald referer til 

normer og verdier som foreldrene kjenner seg igjen i, med ønske om det beste for barnet. 

Elevene skal alle ha en naturlig plass i gruppen, ingen skal være utenfor. Dette er ikke noe 

som kommer av seg selv, men er noe skole og hjem må jobbe sammen for. Her spiller Haralds 

adferd og språkvalg, sånn jeg ser det, opp mot teorier knyttet til identitet gjennom relasjon. 

Relasjoner oppstår i forhandlinger i feltet knyttet til feltets kultur og historie (Møller, 2004). 

Som rektor jobber Harald for at det skal bli en felles tilhørighet og at skole og hjem skal 

danne et felles vi. Å finne dette felles vi kan være krevende da verdier har ulik betydning for 

ulike mennesker, og uten pågående verdidiskusjoner i organisasjonen vil man ikke lykkes 

(van Niekerk & Botha, 2017). I hvilken grad Harald vil lykkes gjennom relasjonsbygging og 

dialog vil nok også henge sammen med hvor sterk tillit foreldrene har til hans lederskap, og i 

hvilken grad han oppleves som troverdig (Kirkhaug, 2013). 

5.8 Oppsummering – fellestrekk verdier, identitet og 

handlingsvalg 

Verdier er i utgangspunktet et nøytralt begrep. Å lede med en verdiforankring gjøres i mange 

ideologiske og politiske sammenhenger, uten at det er definert som utelukkende positivt eller 

godt (Kirkhaug, 2013).  Både Nelson Mandela og Josef Stalin hadde en tydelig 

verdiforankring for sitt lederskap, men virkningen framsto som svært ulik. «Verdibasert 

ledelse er beskrevet som en filosofisk, relasjonell og emosjonell tilnærming til ledelse ved 

bruk av verdier som prinsipielt er moralsk nøytrale.» (Busch, 2012, s. 140).  

Min undersøkelse viser at verdiene som kommer fram hos mine informanter knytter seg mer 

til det Ramsfjell (2013) betegner som vårt handlingskompass. At verdiene som blir synlig hos 

rektorene er mindre knyttet til mål og mer knyttet til identitet. De verdiene jeg identifiserer er 

ikke utpreget målrettede eller målbare. Jeg støtter meg på rektorenes egne refleksjoner og i 

hvilken grad jeg også har sett handlingsvalg og praksis som harmonerer med deres refleksjon.   

For eksempel så kan jeg se noe av dette hos Marianne som er opptatt av relasjon. Hun ønsker 

å lede på tillit, dialog og samarbeid. Harald verdsetter åpenhet og relasjon. Han vil ikke lede 

på en skjult agenda, og formidler dette tydelig overfor foreldre i foreldremøte. Omsorg og 
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nestekjærlighet er også tydelige verdier hos Harald. Hos Borghild er lojalitet en viktig verdi. 

Denne kommer til syne i hennes arbeid med å trekke ned og konkretisere føringer som 

kommer til skolen. Hun er aktiv i forhold til elevdemokrati og at elevens stemme skal bli hørt. 

Dette ser jeg i hennes møte med elevrådet, og hun kommer også tilbake til tema flere ganger i 

intervju. Samtidig har Borghild funnet et effektivt artefakt, hjertet, som hun bruker for å 

synliggjøre hvordan hun vil at de skal ha det på hennes skole.  

Dialog og konsensus om felles verdier sees som sentralt i verdibasert ledelse (Askeland, 2013; 

van Niekerk & Botha, 2017). Borghild er den som er tydeligst på hvordan hun innpasser seg 

og er i harmoni med skolens verdier. Hun trekker ved flere anledninger fram den 

demokratiske verdien at barn og unges stemme skal bli hørt. Dette er helt i tråd med verdien 

demokrati og medbestemmelse fra overordnet del, samt noen aktuelle skriv fra skoleeier som 

var kommet til skolen.  Eleven er viktig for Borghild og hennes lojalitet i forhold til mandatet 

lar seg godt kombinere med å fokusere på elevmedvirkning som det det beste for eleven. Om 

hun får fart på arbeidet med det hun selv synes er viktig, eller om hun tilpasser sitt verdisett til 

oppdraget er imidlertid vanskelig å si noe om. Begge deler kan være tilfelle.  

De verdier som kommer gjennom skolen som samfunnsoppdraget må rektorer forholde seg 

til. Disse er også hektet sammen med de verdier som synes i forskrifter, læreplaner og andre 

etiske plattformer. I skolen er disse verdiene kulturkontekstuelle, og stort sett noe man er enig 

i og kjenner seg igjen i. Når det kommer nye føringer som vekter noen verdier tyngre enn 

andre kan man velge å hekte dette sammen med og forsterke egne verdier som passer til de 

verdiene som er førende nå. Dette er det jeg opplever at Borghild gjør med demokrati og 

elevmedvirkning. Kommer verdiklynger i konflikt kan man gjøre som Harald og bruke sin 

autonomi og la den indre overbevisningen være førende for eget handlingsvalg. Elevens beste 

er den verdien som kommer tydelig fram hos alle rektorene. De velger imidlertid ulik strategi 

for hvordan dette skal nås.  

Det jeg ser går igjen hos rektorene og deres handlingsvalg er ønsket om å være tett på eleven, 

de har fokus på elevens beste. Alle mine informanter ønsker å være nærværende som rektor 

overfor elever, ansatte og foreldre. Jeg opplever også at deres identitet og deres verdier er 

vevd inn i hverandre, og at deres handlingsvalg hviler på dette. Rektorene beskriver at de 

opplever å stå i krysspress når det gjelder tid til elevene og tid til administrative oppgaver. Det 

er imidlertid ikke løftet fram i intervjuene som et stort dilemma for dem, og det kan virke som 

om dette presset er en mer akseptert status, en del av jobben. Tidsklemme er en utfordring 
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som ikke kan løses, men som er et vedvarende dilemma og får betydning for de fleste 

handlingsvalgene.  

På forskningsspørsmålet: Hvordan beskriver og reflekterer rektor over sin praksis og sine 

verdier? viser mine funn at rektorene beskriver ulike og positive verdier. Disse verdiene 

henger for alle tre informanter godt sammen med slik de beskriver sin skoles visjon, og med 

overordnet del – verdier og prinsipper.  Jeg har sett tre rektorer som alle gjør bevisste valg, 

som reflekterer over dem og knytter dem opp mot mål, visjon og verdier.  

Hvordan og i hvilke situasjoner blir rektor utfordret på egne verdier? Rektorene i min 

undersøkelse blir først og fremst utfordret på tiden sin og bruk av tid. De står i valg mellom 

kontakt med eleven kontra administrasjonsoppgaver. De blir også utfordret i forhold til sine 

prioriteringer, her kan de møte motstand både fra indre og ytre hold alt i forhold til hvem som 

føler seg forfordelt i prioriteringen. Jeg har ikke sett at noen av rektorene synes å stå i så 

vanskelige valg at dette preger dem eller jobbhverdagen på negativt vis. De synes mer å 

akseptere at denne type press er en del av lederjobben.  

Forskningsspørsmålet På hvilken måte kommer lederidentitet til uttrykk når rektorer 

reflekterer rundt konkrete handlingsvalg? er mer krevende å svare på. Undersøkelsen kan sies 

å være et kvalitativt kikkhull inn i en rektorhverdag, og representere den dagen og de 

episodene og refleksjonen som oppsto der og da. Det er imidlertid mulig å se forskjell på 

rektorenes væremåte og «lederstil» i dette kikkhullet. Fra en strukturert og velplanlagt rektors 

hverdag, til en mer dynamisk og impulsiv stil der den mellommenneskelige kontakten preger 

det meste av dagen. Det jeg ser av lederadferd oppleves som at alle rektorene er troverdige og 

har tillit blant elever og ansatte. Det er noe ulik grad av sosial symmetri i deres ledelse, men 

jeg tolker det som om alle tre har trekk som kan knyttes til en tillitvekkende lederadferd 

(Kirkhaug, 2013) - der liv og lære henger sammen. Der det er sosial sidestilling, balanse, 

gjensidighet og relasjon. Og der man praktiserer det man formidler med ord (Brunstad, 2009; 

Busch, 2012). 

 



63 

 

6 Avslutning 

I dette forskningsprosjektet har jeg vært interessert i rektor som leder i skolen.  Forskningen 

har vært kvalitativ og knyttet seg til verdier og identitet, det som kan betraktes som kjernen i 

rektor som leder. Rektors forståelse av seg selv og sine verdier er interessant i forhold til 

ledelse og deltakelse i skolen. Jeg har ønsket å få mer innsikt og en utvidet forståelse av hva 

verdier har å si for rektors utøvelse av ledelse.  

6.1 Implikasjoner for ledelse 

Studien gir nyttig innsikt i hvordan rektorer gjør sine handlingsvalg også i forhold til egne 

verdier, og at dette er tett knyttet til deres identitet som ledere, noe som er en implikasjon for 

ledelse. Måten studien er gjennomført på med skygging i kontekst og refleksjon i intervju 

mener jeg har bidratt til informantenes egen videreutvikling av praksis og lederidentitet. 

Harald uttrykte i intervju at å delta i studien, og intervjuet spesielt, hadde vært «sunt og 

overraskende nyttig». Han trakk fram muligheten til å reflektere over egen praksis og mente 

dette burde alle skoleledere gjøre på jevnlig basis, gjerne en gang i året.   

Dette eksemplifiserer hvor grunnleggende det er å kunne reflektere over handlingene sine for 

å kunne forstå seg selv, sine verdier og sin identitet. Dette funnet kan knyttes opp mot teorier 

beskrevet tidligere i oppgaven om identitetsdanning og verdier ((Brunstad, 2009; Busch, 

2012; Kirkhaug, 2013; Møller, 2004; Wenger, 2004). Det beskriver også hvordan man bygger 

og styrker verdier og identitet når man snakker om hva man gjør og hvorfor man tar de valg 

man gjør.  

Kunnskap og refleksjon om egen lederidentitet, og hvordan verdier og lederidentitet utvikles 

kan være et godt grunnlag for rektorers personlige utvikling i jobben. Kanskje kan det også 

bidra til at rektorer øker sin bevissthet på å ha en kontinuerlig lederutviklingsprosess, 

gjennom refleksjon og erfaringsdeling.   

6.2 Forslag til videre forskning 

Mine funn gir grunnlag for å løfte fram noen tema og problemstillinger for eventuell videre 

forskning. Det kan være interessant å forske videre på andre påvirkningsfaktorer knyttet til 

rektors praksis i hverdagen og utvikling av lederidentitet. Danning av identitet kan være 
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knyttet til både personlige, emosjonelle, kulturelle og politiske aspekter (Crow mfl., 2017).  I 

innledningen til oppgaven viser jeg til forskning på feltet identitet knyttet til etikk og 

målstyring (Burford & Pettit, 2018; Ehrich mfl., 2015) og dilemmaperspektiver (Ingvoldstad, 

2012; Møller, 1996). Mitt prosjekt knytter seg til personlige aspekter, verdier. Videre kunne 

det vært interessant å forske på rektors identitet, verdier og profesjonalitet i møte med 

skolekulturen, og i hvilken grad leder som individet har  påvirkning på denne (van Niekerk & 

Botha, 2017).  

Denne studien problematiserer også hvordan identitetsdanning, verdiutvikling og refleksjon i 

praksisfellesskap ikke er uproblematisk for rektorene i deres hverdag som ledere. Som 

deltaker i praksisfellesskap og leder er det sider ved jobben man kan ikke ta med 

medarbeidere.  Spørsmål kan stilles om hvor rektorene finner rom til å reflektere over sine 

handlinger, sin identitet og sine verdier. Kanskje er løsningen refleksjonsgrupper, en 

mentorordning, kollegaveiledning eller jobbskygging. Dette er tema jeg tenker det kan være 

interessant å se videre på i andre forskningsprosjekter. 

Det mest nærliggende forskningsfeltet ut ifra funn er imidlertid slik jeg ser det rektors behov 

for refleksjon for videreutvikling av identitet og verdier, og forbedring av praksis. Her hadde 

det vært spennende å gjøre en utforskende studie knyttet til ulike metodiske tilnærminger til 

refleksjon. 

6.3 Konklusjon  

I denne studien har jeg undersøkt problemstillingen Hvilken betydning har verdier for 

rektorers handlingsvalg og konstruksjon av lederidentitet? Jeg har ønsket å se på 

sammenhengen mellom verdier og praksis i en rektors hverdag. Målet har vært å synliggjøre, 

få mer innsikt og forstå de prosesser rektorer står i, knyttet til utvikling av lederidentitet og 

verdier.   

Gjennom teori, analyse og drøfting har jeg belyst problemstillingen, og med bakgrunn i et 

helhetlig syn på funnene mine og drøftingen har jeg konkludert med at denne studien 

indikerer at verdier påvirker praksis og kommer til syne gjennom handlingsvalg, det er altså 

sammenheng mellom liv og lære, terminalverdier og instrumentelle verdier.  
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Hovedfunnene viser at tidsklemme og lojalitetskonflikt er tilstede i rektorenes hverdag. Det 

samme er ønsket om å være et forbilde som leder og det å bygge en vi-skole med elevens 

beste i tankene synes som viktige motivasjonsfaktorer.  Dette tolker jeg som tegn på 

verdibasert og verdsettende lederadferd hos rektorene i denne undersøkelsen.  

Studiens begrensinger knytter seg til mengden av data som er samlet inn og som ikke er egnet 

til å gi noen generaliserbare funn knyttet til verdier og lederpraksis. De tre informantene i 

undersøkelsen har ut ifra sin kontekst gitt meg som forsker et interessant kikkhullsblikk inn i 

en rektors hverdag og de handlingsvalg den rommer. Gjennom dette har jeg sett hvordan mine 

informanter håndterer verdier i sin hverdag.  

Rektorenes moralske imperativ har også vært gjenstand for undesøkelsen. Dette betegnes som 

et sterkt følt prinsipp som er en begrunnelse og drivkraft for handling (Fullan, 2017). Når 

verdiene er kognitivt og emosjonelt forankret hos et menneske kan dette føre til motivasjon og 

begrunnelse for handling. Et moralsk imperativ vil måtte innbefatte verdier og kan også 

betegnes som et etisk reglement for den enkelte (Busch, 2012). Det viktigste jeg ser kommer 

fram av mine funn er at verdier styrer mye av det arbeidet rektorene gjør, og dette kan tyde på 

at de har en verdibasert tilnærming til ledelse.  

Funn indikerer at alle tre rektorer bruker verdier som et kompass som gir retning og setter fart 

i arbeidet. Rektorene i denne undersøkelsen er opptatt av det overordnede mandatet i skolen. 

De er opptatt av læring, men i forgrunnen ligger relasjon og elevenes beste. Dette er nært 

knyttet sammen, men elevens ve og vel er svært viktig for rektorene.  

De oppleves som grunnleggende trygge i sin verdiforankring. Marianne er tydelig på at hun 

har snudd en skolekultur ved å ha fokus på et verdsettende elevsyn. Borghild knytter sammen 

egne verdier med eksterne føringer knyttet til medvirkning og demokrati. Og Harald står 

stødig i en potensiell lojalitetskonflikt som er ubehagelig, men nødvendig i forholdet individ 

versus system.  

Informantenes moralske imperativ kan betegnes som å bygge på gode verdier. Og det er disse 

verdiene som gjør at rektor kommer på jobb, og klarer å stå i handlingsvalg eller opplevelser 

av verdiklynger i konflikt i hverdagen (Kirkhaug, 2013). verdier blir synlige når de blir 

utfordret, i vanskelige situasjoner og kriser. Det var ingen åpenbare kritiske episoder i min 

observasjon, men rektorene sto i noen handlingsvalg og i disse kom holdningene og 
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ryggmargsrefleksen til rektor fram. Det er dette som bestemmer hvem som får fokus og hvem 

det handler om i saken. Her har alle tre rektorer fokus på eleven.  

I den offentlige debatten knyttet til skole, både i Norge og internasjonalt, har det de siste årene 

mye dreiet seg om konkurranse og målstyring. I samfunnet oppleves det å være et stadig 

økende press om å prestere og forbedring på nasjonale og internasjonale tester. Skolen 

karakteriseres som testskolen, og eleven betegnes som barnet med klump i magen fordi de 

gruer seg til prøver. Til tross for dette er mine informanter mest opptatt av verdier som 

hvordan de kan ta vare på eleven, og hvordan ivareta foreldrene på en god måte, samt hvordan 

møte elevene med hjertet. Utfordringene de løfter fram handler ikke om resultat på nasjonale 

prøver, men hvordan de skal få tiden til å strekke til for å ivareta flere hensyn samtidig.  

Hvordan rektorer skal få tid til å gjøre de tingene det overordnede arbeidet de har til, uten at 

det går på bekostning av oppgaver de må gjøre.  

Verdiene som kommer fram hos rektorene er tett knyttet til det som er skolens overordnede 

mandat, og de verdier som kommer fram i overordnet del – verdier og prinsipper 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). Et sosiokulturelt læringssyn hevder at læring skjer i 

fellesskap. Tilsvarende kan identitetsdanning og verdiutvikling også skje i fellesskap, 

refleksjon og relasjon. Læring skjer i fellesskap, læring kan ikke tres ned over hodet på noen 

og endring må skje i den enkelte. Å få tid til refleksjon rundt egen praksis og egne verdier kan 

synes som vesentlig for å få fram refleksjon og videre utvikling av den enkeltes lederidentitet.   

Kunnskaper er ikke nok, man må også ha ferdigheter til å anvende kunnskapen for at 

lederskapet skal bli godt og ha høy kvalitet – til elevenes beste. Det er derfor viktig for ledere 

å jobbe med sin profesjonelle holdning. Ingen er etiske eller verdibevisste uten stadig å jobbe 

med å være det. Etiske handlinger og verdsettende ledelse utvikles gjennom praktiske 

utfordringer og situasjoner i hverdagen. Å stå i handlingsvalg der man kjenner på 

motsetninger mellom egne verdier og ytre krav er krevende. Klokskap er evnen til å handle 

basert på den praktiske kunnskapen man har (Møller, 1996). Det som til slutt blir avgjørende 

er om man klarer å stå i dilemmaet, å tørre å handle eller å tørre å vente. Det riktige valget er 

det klokskapen som avgjør (Brunstad, 2009).  
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Vedlegg 1 «Informasjonsmail» 

Informasjonsmail - informasjon og forespørsel 

 

Hei xx 

 

 

Jeg holder på med master i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo. Tema for min 

master er lederidentitet og dilemmaer. Metoden jeg har valgt er 

skygging (deltakende observasjon) og intervju. I den forbindelse leter jeg etter 

informanter. Og håper dette er noe du kan tenke deg å delta på. 

Skygging går ut på å følge en rektor gjennom arbeidsdagen, og i 

etterkant av dette vil jeg ha et kort kontekstuelt intervju der vi 

snakker sammen om episoder fra skyggingen.  

Jeg hadde satt veldig pris på om du ville hjulpet meg med dette. 

Om du tenker at dette er noe du kan gjøre så tar jeg gjerne en telefon 

til deg og forklarer mer. 

 

Selvom du sier ja nå så kan du når som helst, og uten begrunnelse trekke deg. 

Jeg håper imidlertid at dette er noe du både vil ta deg tid til og har 

lyst til. Jeg håper å få gjennomført skygging og intervju i løpet av 

mars-april månederd, men det kan også være etter det om det passer bedre. 

 

Prosjektet er godkjent av NSD (for å sikre personvernopplysninger), og 

alle data blir anonymisert, og intervjuopptak slettet etter desember 

2018. Jeg har en samtykke erklæring som alle skriver under, der 

er det også presisert at man kan trekke seg når som helt og uten 

begrunnelse. 

 

 

Håper å høre fra deg. 

mvh Randi Høgh 

Telefon: 41474080 
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Vedlegg 2 – «Samtykkeerklæring» 

Samtykkeerklæring  
 

 

Jeg samtykker i å bli skygget/intervjuet i forbindelse med masterprosjektet knyttet til 

lederidentitet og dilemmasituasjoner.  

Jeg er innforstått med at personen som innhenter og behandler datamaterialet er underlagt 

taushetsplikt og at data vil bli behandlet konfidensielt.  

Alle data som innhentes vil bli anonymisert og opptak vil bli slettet ved avslutningen av 

prosjektet innen utgangen av 2019.  

Jeg kan trekke meg når som helst uten å begrunne dette nærmere.  

 

Dato: __________________________________  

Signatur: _______________________________  

Telefonnummer: _________________________ 

 

 

 



75 

 

Vedlegg 3 – «Skjema Skygging» 

SKYGGING skjema   Dato:____________  Sted: _____________

     UTLED 4090 - RMH 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokkeslett Hvem  Hva: Episode eller sitat Annet - 

refleksjon 
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Vedlegg 4 – «Intervjumal kontekstuelt intervju» 

 

Kontekstuelt intervju     Master UTLED 4090 - RMH 2018  

 

Dato:____________  Sted: _____________  Side: ___________ 

 

 

Utifra skygging og feltnotater blir 3-5 episoder plukket ut til videre utforsking i kontekstuelt 

intervju. Disse vil være ulike utifra hva som er observert under skyggingen. Det kan dreie seg 

om dilemmaer, ulike sitater, bruk av artefakter eller annet. 

Episoder eller situasjoner til kontekstuelt intervju 
 

Eksempler 

Under skygging så jeg …… situasjon: 

• Hva tenker du om det? 

• Hvorfor gjør du disse prioriteringene? 

I samtale med xxx sa du følgende «………» 

• Kan du utdype hva du mente her?  

• Hva tenkte du om dette? 

I samtale om ….. sa du «…..»  

• Kan du fortelle mer om dette? 

I samtale med observatør sa du «……» 

• Hva tenker du om dette? 

I denne episoden brukte du…..  

• Hvordan tenkte du rundt dette da du gjorde dette valget? 

• Hva tenker du nå? 

• Hva synes du det sier om deg som rektor? 
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Vedlegg 5 – «Kodebok» 

Kodebok  Master-18 UTLED    RMH. UTLED 4090 

Analysen er gjort med innholdsanalyse. 

Transkribert intervju er analysert med begrepene 

Gul = verdi som kommer til syne,  

grønn = identitet, som beskrives eller uttales, og  

Lys blå = handlingsvalg de står i/som de gjør.  

• Verdier: hvilke verdier som var førende i den situasjonen. Hvordan rektor 

snakker om verdiene. let etter der verdier kommer til uttrykk 

• Identitet: hvilken opplevelse rektor har av seg selv og hvordan de er som ledere. 

• Handlingsvalg: (dilemmaer eller verdiklynger i konflikt, der rektor gjør aktive valg i 

sin praksis) 

  

Situasjon  Verdier – 
beskrive dem 

Valg – 
hvilke valg 
har rektor 
gjort 

Identitet  …  Kommentar  

Utvalgte 

situasjoner 

fra skygging 

og intervju  

 

Verdier beskrevet 

i situasjonen 

 

Valg eller 

dilemma fra 

situasjonen. 

 

Hvordan 

rektors idenitet, 

eller ønske om 

identitet, 

kommer fram i 

situasjonen. 

 

Mine kommentarer til 

situasjon, verdi, valg og 

identitet.  
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Vedlegg 6 – «Skjematisk oversikt over funn» Tabell 2 

Skjematisk oversikt over funn  
 

En skjematisk framstilling av funn fra de tre informanter. Kolonne 1 viser episoder, er 

situasjoner fra skygging, som er tatt opp og tematisert i intervju. Kolonne 2 beskriver valg 

gjort av rektor knyttet til episodene, rektors refleksjon rundt valg kommer også tilsyne her. 

Kolonne 3 er forskers analyse av verdier og verdiuttrykk som kommer til syne i episode og 

valg.  

EPISODE 

  

VALG 

 

VERDIER – 
verdiuttrykk 

Informant Rektor 
Marianne 

  

Innledning: Marianne har flere års erfaring som skoleleder, men dette er henne første 

rektorjobb. Hun har vært i stillingen i to år. Dagen for skygging var litt roligere og mer 

administrativ enn det som er vanlig. Det var få elevsaker, noe som gav mer ro. 

Episode 1: Skoledagen starter 

for elevene. Rektor er ute på 

trappen med en kaffekopp i 

hånda, sammen med sos.ped 

team i gule vester og hilser på 

elevene ved skoledagens start.  

Setter av ressurser til å 

starte dagen med en 

velkomst. En raskt prat, en 

klapp på skulderen, blikk-

kontakt. 

Modellere, gå foran med et 

godt eksempel. 

Etablere en rutine. Få 

kontroll. 

• Se elevene. Hilse 

dem velkommen,  

• Disiplinerende, få 

elevene til å komme 

presis. 

Episode 2: 

Rektor tar inn en elev til 

samtale. Elevene har skulket 

timer for å rekken en 

ekstrajobb. Dette er utenfor 

avtalen, og elevene har løyet til 

både kontaktlærer og rektor om 

grunnen til fraværet. Elevene 

har deretter forsøkt å rydde opp 

med å beklage for rektor via en 

sms.  

Velger å spille på det 

positive, at eleven skal 

mestre. 

Appellerer til følelser, 

rektor holder ro. Og gir ikke 

sinne mot sinne. 

Rektor har samvittighet 

overfor eleven. Eleven har 

løyet og manipulert, rektor 

er redd for at han skal bli lei 

seg. Men hun tror ikke han 

vil gjøre noe lignende igjen. 

 

 

• Oppdragende rolle: 

forklare eleven at 

dette er gale 

handlinger. 

• Disiplinerende: 

Dette er alvorlig, 

dette er en advarsel.  

• Omsorg: er opptatt 

av å veilede i 

forhold til penger, 

og bruk av disse. At 

eleven ikke skal bli 

lurt f.eks 

• Veiledning: forklare 

ansvar rundt et 

arbeidsforhold.  

Tror på endring ved 

veiledning og 

modellering. 
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• Relasjon. 

Episode 3: 

Gjennom skoledagen ser jeg 

rektor ta kontakt med elever i 

ulike situasjoner, småprater og 

gir små formaninger. Hun skal 

et ærend på butikken, på veien 

kjører hun forbi elever. Jeg ser 

at rektor bremser opp og ruller 

ned vinduet for å snakke til 

elevene. Hun minner dem om 

regler for hvor de kan gå, at de 

må komme presis tilbake etc. 

Noen elever responderer, eller 

stiller spørsmål. 

På vei tilbake fra butikken gjør 

hun det samme, to elever spør 

da om å få sitte på tilbake og 

det får de. I bilen prater rektor 

om lure valg, spør dem hva de 

har kjøpt på butikken, at de var 

heldige som fikk sitte på så de 

ikke kom for seint til timen.  

Tett på – også i detaljer 

rundt elevenes adferd. Ingen 

episode for stor, ingen for 

liten. Prioriterer å bruke tid 

på elevene. 

I intervju: Under elevtiden 

vil rektor at ledelsen er ute 

blant elever, det er et 

strategisk valg hun tar. 

 

 

 

• Oppdragende 

• Lærende og 

veiledende 

• Tett på: lar ikke 

elevenes handlinger 

gå upåaktet hen. 

• Griper inn  

• Relasjon: bruker tid 

med elevene. 

Rektor er litt i intern 

konflikt, hun vil være tett 

på elevene, tett på praksis 

og hverdag. Men har en del 

administrative pålegg som 

hun må følge. Dilemma: 

hun ønsker ikke å bli en 

forvalter. 

Episode 4 

Rektor innleder felles 

pedagogisk møte med en 

sekvens der det skal deles 

praksisfortellinger. Hun starter 

selv med en fortelling fra en 

vurderingssituasjon, dette 

beskrives som et magisk 

øyeblikk. Så ber hun andre om 

å dele andre opplevelse, og 

magiske øyeblikk.     

Rektor velger å bygge ved å 

fokusere på det positive, det 

som fungerer framfor å 

fokusere på det som må 

endres. 

• Positivt fokus: 

beskrive og sette 

ord på det man har 

fått til.  

• Praksis som skinner 

-  Magiske 

øyeblikk. 

Episode 5: 

Jeg så og hørte samtalen da 

rektor tok en telefon til en lærer 

som hadde takket ja til jobb. I 

den samtalen sier rektor til 

vedkommende «Dette kommer 

du ikke til å angre på», hun sier 

også «Dette skal vi være 

sammen om» og «jeg gleder 

meg til du blir en del av vårt 

lag».  

Relasjonsbygging; trygger 

den nye og åpner opp for 

spørsmål. Hun forankrer 

avtalen. Praktiske 

avklaringer kunne vært gjort 

på e-post. Hun velger å 

ringe, da kan den andre 

umiddelbart være i dialog 

og spørre. Det er også mer 

effektivt å bygge relasjon 

med en god samtale.  

Rektor bruker store ord. 

Fremsnakker egen skole.  

• Samarbeid: skal 

ikke stå alene, jobbe 

sammen med  

• Stolthet: av egen 

arbeidsplass.  

• Lagbygging: 

bekrefter at lærer 

skal være en del av 

laget -  

• hører til og er 

inkludert.  

Episode 6: Rektor bruker tid på 

personlig å støtte kolleger. 
• Ros og 

anerkjennelse  
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Jeg er med og ser Rektor 

besøke en kollega på en 

naboskole. Det er en kollega 

som har hatt et tøft press. 

Rektor har ingen avtale, men 

kommer med en gave og et 

oppmuntrende kort til 

kollegaen.   

Vise synlige tegn på omsorg 

og empati. Å bruke tid på 

dette, fordi det er viktig 

prioritering.  

• Oppmuntring 

• Omsorg 

• Empati og 

innlevelse 

Episode 7: 

Sitat fra rektor under dagen 

med skygging. Til observatør 

sa rektor at det hadde vært 

masseflukt fra skolen tidligere, 

både elever og ansatte ønsket 

seg bort. Hun sier hun har 

jobbet mye og bevisst med en 

kulturendring.  

Var ute blant elever ved 

oppstart hver dag. I løpet av 

dagen. Observerte elevene 

og det som skjedde i 

skoledagen. Valgte bort 

rutiner og administrasjon i 

undervisningstiden. Valget 

førte til noen klager fra 

lærere som da ikke fikk tak i 

ledelsen for å få avlastning 

med elever. 

• Rektor beskriver at 

hun ønsker en skole 

som har Omsorg, 

som viser at vi bryr 

oss. 

• Verdighet 

• Rettferdighet – 

tilgivelse 

• Dialog  

 

Episode 8: 

Sitat fra rektor. Da rektor var 

på besøk på naboskolen snakket 

hun med elever som lekte i 

skolegården. De spurte henne 

hvem hun var og hva hun 

skulle. De spurte hvem gaven 

var til og hun svarte dem at den 

var til dem, deres skole. Som en 

avsluttende replikk sa hun til 

dem «Sånn driver vi skole på 

xx!» 

Velger å trekke fram en 

positiv side ved egen skole 

også overfor små mennesker 

som ikke har makt eller 

innflytelse. Skryte av egen 

praksis der det er mulig. 

Sette et godt lys og et godt 

rykte på egen skole. 

• Posisjonering –

omdømmebygging  

• Rektor referer til 

verdien snill. At på 

hennes skole er man 

snill! 

• Dialog, rektor 

velger å prate med 

elevene.  

Episode 9: 

Jeg ser rektor bli hentet på 

kontoret fordi en elev har blitt 

sint, gått fra timen og den 

ansatte som var i samtale med 

elven, eleven har gjemt seg.  

I intervju: Viser eleven 

verdighet, tar vare på 

elevens integritet. Ikke 

viktig å avkle dem, eller 

stille dem til veggs. Skille 

mellom adferd og handling, 

og eleven som person. 

• Verdighet 

• Integritet 

• Dialog  

• Relasjon får eleven 

til å roe seg ned.  

• Bryr seg om eleven. 

Informant Rektor 
Borghild 

  

Innledning: Borghild har fem års fartstid som rektor på denne skolen, det er hennes første 

rektorjobb etter flere år som skoleleder i andre stillinger. Borghild har en strukturert plan for 

dagen. Hun holder dagens tidsskjema med et avvik på 5-10minutter. Borghild mener dette er 

en representativ skoledag. Hadde det imidlertid kommet en elevsak hadde struktur måttet 

vike og hun hadde sluppet alt. Det er alltid eleven som kommer først, det er viktig for 

Borghild.  

Episode 1: Rydding og orden. Rektor prioriterer å være et 

forbilde. Bruker tid på det 
• Orden  

• Struktur 
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Jeg følger rektor rundt på 

skolen, ute og inne, og ser at 

hun stadig går og rydder klær 

og sko, plukker søppel, setter 

på plass stoler, vasker av 

kjøkkenbenken etc. I intervjuet 

får rektor spørsmål om å 

reflektere over hva hun ønsker 

å oppnå med dette. 

 

hun synes er viktig, og som 

hun ønsker de ansatte skal 

se og ta etter, få 

ansvarsfølelse. Hun vil ha 

orden og struktur, hun 

mener det er best for 

elevenes læring.  

• Modellering, at de 

ansatte skal se og ta 

etter, ta mer ansvar. 

Episode 2: Organisering av 

skoledagen, fleksitid. 

Rektor forteller at hun har gjort 

strukturelle endringer i 

elevenes skoledag siden hun ble 

ansatt som rektor. Elevene 

hadde en fleksitidordning, der 

de kunne komme inn 20 min 

før skolestart og ha en myk 

start i klasserommet sammen 

med lærer. Det var rolige 

aktiviteter som tegning, lesing 

og samtale. 

Rektor tar noe som oppleves 

som et gode fra elevene for 

å få tid til samarbeid 

mellom lærere. Det var ikke 

populært blant foreldre. 

Rektor ønsket en lik og 

felles start på dagen. Og 

frigjøre tid som gikk med til 

tilsyn. Tiden kommer 

tilbake til lærernes 

samarbeid. 

• Struktur  

• Samarbeid  

• Felles oppstart 

Episode 3: Elevkontakt. Rektor 

er ute og har tilsyn, bruker gul 

vest. Har en runde på skolen, 

småprater og deltar i møte med 

eleven. Hun går rundt og får et 

overblikk. Jeg ser hun tar 

kontakt med ulike elever, hun 

stopper og prater litt, de som 

spiller spill, en som har 

bursdag: Gratulerte og gav 

klem.  

Prioriterer elevene og 

relasjonen til den enkelte. 

Men også en tanke om at 

dette er modellering for de 

ansatte, «sånn skal det 

gjøres».  

Rektor er aktiv i en 

aktivitetsplan for en elev. 

Rektor er tett på, og kan 

gjøre rede for detaljer i 

saken. §9A aktivitetsplikt. 

• Dialog 

• Relasjonsbygging 

• Se den enkelte 

• Høre den enkelte 

• Modellerer  

 

Episode 4: Elevkontakt, 

klassebesøk: 

Rektor er på besøk i 2.klasse. 

Hun snakker med elevene. Hun 

har med seg et hjerte med et 

smilefjes på, et artefakt. Smilet 

og hjertet henger sammen. 

Snakker med elevene om smilet 

i hjertet, at synlig trivsel er et 

smil og vi lærer best når vi 

trives.  

Rektor brukte artefaktene 

bevisst for å oppnå noe, det 

var en del av en agenda! 

Rektor har klart å etablere 

noe med artefakten. Elevene 

etterlyser artefaktene når det 

er lenge mellom hver gang 

rektor har de framme. 

Rektor bruker hjertet til å 

definere både hvordan den 

enkelte (barn og voksne) 

skal være i hverdagen. Men 

også som en beskrivelse på 

det oppdraget og den jobben 

som skal gjøres. 

• Vi-skolen 

• Den gode 

skoledagen 

• Være gode mot 

hverandre 

• Trivsel 

• Hjertevarme 

/tanker/ bøker/ 

lekser  

• Smilet i hjertet! 
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Hun er også opptatt av at alle 
sammen, uavhengig av 
funksjon, skal være en enhet! 

VI-skolen.  

Episode 5: elevkontakt, 

elevrådsmøte «barn skal bli 

hørt». Hun har elevrådet inne 

på et møte før det skal være et 

formelt møte der elevrådet skal 

delta. De gjennomgår saksliste 

og forbereder seg. Rektor sier 

flere ganger i løpet av møtet at 

elevene er viktige, at dere 

stemme er viktig og at de skal 

bli hørt.  

Rektor snakker mange 

gagner om at «barn og 

unges stemme skal bli hørt». 

Dette er tydeligvis viktig for 

henne. Rektor føler sterk 

forpliktelse og lojalitet til 

den rollen hun har som 

rektor. Hun skal følge lover 

og regler, hun skal passe på 

at barna blir hørt både 

internt i skolen, men også i 

nærmiljøet i saker som har 

innvirkning på deres 

oppvekstmiljø.  

• Demokrati 

• Barn og unges 

stemme skal bli 

hørt.  

• Det er barnas skole, 

de skal bli hørt også 

i rådsorganer. 

Episode 6: Personal og 

voksenrelasjon. Det er 

samarbeidsmøte med SFO 

ansatte.  Rektor har 

omorganisert samarbeidet 

mellom skole og SFO. 

Tidligere var det baseleder og 

lærere som samarbeidet. Nå har 

hele SFO-teamet og hele 

lærerteamet faste møter en gang 

i måneden. Der er alle tilstede 

og bidrar.  

Denne dagen er det 

baseledermøte med SFOansatte 

og rektor. Tema for møtet er ny 

rammeplan og implementering 

av denne. Jeg hører at rektor 

ved flere anledninger trekker 

inn begrepet læringssløyfer i 

samtalen. Et pedagogisk begrep 

som jeg ber henne reflektere 

over i intervjuet. 

Her har rektor 

omorganisering. Tatt bort 

fleksitid. Dette for å frigjøre 

tid  

Viktig for rektor å lytte til 

egne lærere, de trengte mer 

tid til samarbeid. Rektor er 

opptatt av samarbeidet, og 

vil hegne om det og legge til 

rette for det. Prioritere – ta 

gode organisatoriske grep. 

• Samarbeid 

• Lytte: til lærernes 

behov 

• Kommunikasjon, 

uten mellommenn 

• Ansvarliggjøring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episode 7: Team-møte: 

Jeg ser rektor delta i teammøte 

på 2.trinn. Det er et 

resultatmøtet det det 

gjennomgås hvordan elevene 

har presentert på 

kartleggingsprøver. Rektor 

etterspør ved flere anledninger 

hvordan lærerne har lagt 

Rektor er opptatt av struktur 

og organisering, at rammene 

er trygge og gode.  

• Omsorg for eleven: 

at rammen skal 

være trygg og god. 

• Trygghet -  et 

grunnlag for læring 

• Struktur og orden 
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rammer rundt disse prøvene, og 

hvordan de har vært organisert. 

Hun spør om elevene har hatt 

en god og trygg ramme.  

Episode 8: Lederidentitet. 

Rektors refleksjoner i intervju. 

Rektor forteller mye om sine 

tanker om skole og 

organiseringen av skolen – hun 

er opptatt av læring. Rektor 

forteller om hva som er viktig 

for henne, hva som driver 

henne, skolens verdier. Disse er 

Trivsel, Samarbeid og Læring. 

 

Her kommer rektors 

personlighet og identitet 

fram. Hun sier at «Jeg liker 

ikke å være usikker», Og 

«jeg misliker sterkt å 

glippe». Rektor fokuserer på 

trivsel og læring. Det hun 

opplever som det 

overordnede. Hun knytter 

skolens visjon, 

formålsparagraf og §9A 

sammen. Rektor er lojal mot 

mandater over henne, og 

knytter dette sammen med 

sine egne verdier. 

• Trivsel 

• Samarbeid 

• Læring  

• Orden og struktur 

• Kontroll  

• Lojalitet  

Informant Rektor Harald 
  

Innledning: Harald har vært rektor på flere skoler, denne jobben har han hatt ett år. Dagen 

for skygging er en representativ arbeidsdag både strukturelt og innholdsmessig. Det er ingen 

akutte elevsaker. Rektor opplever at det er færre akutte elevsaker på denne skolen som har 

litt eldre elever, og arbeidsdagen kan planlegges i større grad. Rektor eier på en måte mer sin 

egen tid nå på denne skolen enn på tidligere arbeidsplasser.  

Episode 1: Sommeravslutning  

I lunsjpausen ser jeg rektor 

samtale med kolleger. De 

snakker om en forestående 

felles sommeravslutning. I 

tillegg til at elever bidrar med 

innhold skal også ansatte opptre 

med program for elever og 

foresatte. Dette er en ny praksis 

på denne skolen. Det snakkes 

om organisering og 

planlegging. 

Rektor får en arena til å 

være rektor for alle.  

Det er imidlertid litt ulik 

kultur mellom barne- og 

ungdomstrinn. 

Sommeravslutningens 

program er litt ut av 

komfortsonene for mange. 

Rektor opplever at dette er 

viktig for ansatte å kjenne 

på, da eleven kjenner på 

hver dag. Rektor tenker det 

er viktig å jobbe med sånne 

ting. Han tror på dette.  

• Fellesskap 

• Vi- skolen. Alle er 

sammen 

• Gode møtepunkter.  

• Vi – som personale 

«Vi bygger noe 

mellom oss når vi 

gjør noe sammen»  

• Relasjoner  

• «å bjuda på» tørre å 

utfordre seg selv, 

også som ansatt.  

Episode 2: Søknad om fri, 

administrasjon. 

Rektor har mottatt en søknad 

om fri fra skolen fra en familie. 

Rektor forteller at det har 

kommet nye retningslinjer i 

kommunen som krever at alle 

søknader om fri skal behandles 

og fattes som et enkeltvedtak. 

«Det må håndheves likt. 

Ikke den snille skolen og 

den strenge skolen». Vi må 

bruke skjønn. Rektor ser 

bort i fra regler i denne 

saken, og innvilger fri 

tiltross for manglende 

skjema. Dette begrunner 

han i at familien har strevet 

nok. 

• Lojalitet til systemet 

kontra individuelle 

behov 

• Raushet – 

imøtekommende 

• Empati (med 

familiens situasjon) 

• Skjønn  
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Det krever at foresatte søker på 

riktig skjema og på riktig måte.  

Episode 3: personalsak 

På stabsmøtet snakker rektor og 

ledergruppa om flere 

personalsaker som er under 

arbeid. Rektor forteller at han 

prøver å følge opp den ansatte 

jevnlig. 

Det er det 

mellommenneskelige som 

er krevende. Det formelle er 

greit å forholde seg til. Det 

er omsorgen og 

ivaretagelsen av den ansatte 

som er den krevende 

jobben. Rektor mener:  

man trenger gode 

kommunikasjonsferdigheter, 

en genuin varme, 

menneskekjærlighet og et 

godt menneskesyn. 

• Åpenhet – 

kommunikasjon 

• Mellommenneskelig 

relasjon og 

• Kommunikasjon 

• Omsorg, bry seg om 

den ansatte. 

• Støtte  

• Varme  

• Tid  

Episode 4: Foreldremøte. 

Forberedelse, gjennomføring 

og refleksjon i etterkant, i 

intervju. 

Rektor er på plass i god tid før 

foreldremøtet, jeg ser at han 

håndhilser på alle foreldre etter 

hvert som de kommer. Han får 

med seg foreldre til å 

omorganisere bord og stoler i 

rommet. De småprater 

underveis i arbeidet. Når møtet 

starter tar rektor ordet og regien 

fra start. Deretter åpner han for 

samtale, spørsmål og diskusjon. 

Etter møtet tar han en ny runde 

og takker de frammøtte ved å 

hilse på hver og en.  

Rektor har lagt en strategi 

for møte. Rektor ønsker at 

både foreldre og skole skal 

heve seg litt opp og se saken 

i perspektiv, samt ta 

hverandres perspektiv. 

Rektor er ikke redd for å 

være personlig. Det er et 

aktivt valg for å bygge 

relasjon. ønsker at det skal 

være lett og ufarlig å ta 

kontakt. Han ønsker åpenhet 

og dialog. Og så er rektor 

strategisk, og bygger i 

fredstid.  

• Åpenhet. Ingen 

skjult agenda.  

• Dialog og 

kommunikasjon 

• Respekt: ta den 

andres perspektiv  

• Tillit 

• Samarbeid - å gjøre 

noe sammen  

• Bygge i fredstid. 

• Relasjon.  

• Lyttende 

• Ydmyk  

• strategisk 

 

Episode 5: 

Å jobbe med åpen dør. Rektor 

har døren til kontoret åpen når 

han jobber, innimellom lukker 

han den for å ta en telefon, eller 

en samtale med en ansatt. 

Resten av tiden med 

administrativt arbeid er døren 

åpen.  

Å ha åpen dør signaliserer 

noe mener rektor. Rektor 

liker å ha døren åpen.  

Han liker å være i 

interaksjon med ansatte. Og 

så hender det jo ofte at det 

banker på om noen kommer 

inn selv når døren er 

lukket… 

• Tilgjengelig 

• Inviterende  

• Åpen  

Episode 6: 

Rektor forteller i intervjuet om 

samhandling med foreldre og 

ansatte, og hans rolle i dette. 

Han trekker fram et eksempel 

fra tidligere om 

Foreldrene skal også være 

en del av det store Vi-et. 

Foreldrene er ikke 

motparten. De må være 

medspillere. Alle må heie på 

det samme, på elevene og 

• Ydmyk 

• Lyttende 

• Tillit 

• Vi-skolen 

• Medspillere ikke 

motspillere.  
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julegudstjeneste og konflikt 

mellom ansatte og foreldre. 

skolen. Foreldrene må tro 

på at skolen, og tillit.  

At det er oppriktig og ærlig, 

at det er sant! 

 

Episode 7: Lederidenitet 

Refleksjon rundt deltakelse i 

undersøkelsen. 

Rektors opplevelse var at 

det å bidra som informant 

var sunt og overraskende 

nyttig, særlig det å få 

reflektere over egen praksis. 

• Åpen 

• Trygg  

Episode 8: rektors refleksjon 

rundt valg og prioriteringer, 

sagt i intervju. 

Rektor får skryt for at han er 

tilgjengelig, går inn i saker, 

bryr seg og er ute i klassene.  

Utfordringen er at dette da 

kan spise opp all tid.  

Men det er viktig for Harald 

at det er ikke i 

administrasjonen det viktige 

arbeidet skjer. Det er i 

praksis sammen med 

elevene. Og hvis hans 

arbeid ikke preger det som 

skjer i praksis har hans 

innsats ingen betydning. Det 

må vises i praksisfeltet.  

• Åpen 

• Bryr seg 

• Tett på 

Elevene først 

Tabell 2 Skjematisk oversikt over funn 

 


