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Sammendrag 

Det er gjort mange studier på hvordan identitet skapes, men vi vet mindre om 

lederutdanningens betydning når en lederidentitet konstrueres, og hvordan styringskonteksten 

spiller inn. Denne studiens intensjon er derfor å se nærmere på hvordan fire skoleledere 

gjennom utdannelse og arbeidsliv har skapt sin lederidentitet og hensikten er å forstå bedre 

relasjonen mellom utdanningsbakgrunn, styringskontekst og skoleledernes konstruksjon av 

lederidentitet. 

Et kvalitativt forskningsdesign med intervju som metode er valgt i denne studien. Vi anså at 

intervju var en godt egnet metode for å avdekke skoleledernes eget syn på hvordan 

lederidentitet konstrueres. Vi ønsket å la rektorene fortelle sine egne livshistorier og valgte et 

derfor et narrativt perspektiv og en åpen intervjuform. Datainnsamlingen er hentet fra fire 

rektorer i grunnskolen, med ulike arbeidsbetingelser, utdanningsbakgrunn og ledererfaring. 

Rektorene fremstår som relativt ulike ledere, med forskjellige relasjoner til sine ansatte. Alle 

ser nytten av å delta i praksisfelleskap, og gir uttrykk for at de gjennom lederutdanningen har 

fått utvidet kunnskap og en økt trygghet. Informantene forteller om en styringskontekst med 

rapportering på resultater og knapphet på ressurser og tid. De opplever spenningsfeltet 

mellom ytre og indre forventninger, men også stor grad av legitimitet og autonomi. 

Vi drøfter våre funn blant annet i lys av Wengers (2004) perspektiver om identitetsutvikling, 

kombinert med Giddens (1996) syn på at identitet som refleksivt prosjekt og Bourdieu sine 

tanker, referert i Møller (2004), om betydningen av det sosiale og kulturelle. Videre anvender 

vi Dales (2006), Lysø (2014) og DeRue og Ashford (2014) sine syn på hvordan formell 

utdanning er av betydning. Til slutt ser vi at blant annet Kelchtermans, Piot og Ballet (2011), 

Møller (2004) og Pratt, Rockmann og Kaufmann (2006) gir oss perspektiver vi kan anvende i 

drøftingen av hvordan kontekst kan spille inn i utviklingen av en profesjonell identitet som 

leder. 

Våre funn kan tyde på at en både en formell lederutdanning, gjennom tilegnelse av kunnskap 

om utdanningsteori og rammer for utøvelse av arbeidet, samt møtet med virkeligheten på 

ulike måter har betydning for lederidentiteten den enkelte rektor utvikler. Vi ser flere mulige 

implikasjoner for videre arbeid, deriblant nærmere undersøkelser av hvorvidt 

lederutdanningens teoretiske innhold er av betydning for hvordan rektorer utfører sitt arbeid 

og for de valgene de gjør.  
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Forord 

Drøyt 4 år er gått siden vi startet på Rektorutdanningen ved ILS. Vi hadde begge bakgrunn 

som lærere, og var nylig gått inn mellomlederstillinger ved hver vår skole. Hensikten vår med 

studiet var å få mer faglig innsikt for å kunne stå tryggere i våre nye roller. Studiet var 

interessant, lærerikt og nyttig, noe som resulterte i videre studier i masterprogrammet. 

Bakgrunnen for vårt valg av tema i oppgaven dreier seg om egne karrierereiser og opplevelse 

av utvikling som leder i forbindelse med rektorutdanningen, samt våre erfaringer som relativt 

nybakte skoleledere. 

Denne masteroppgaven setter et foreløpig punktum for vår utdanning ved Universitetet i Oslo, 

ILS. Det har vært både lærerike og krevende år, og vi har hatt stor glede og nytte av å 

samarbeide så tett.  

Tusen takk til våre fire informanter som i en hektisk skolehverdag tok seg tid og var positive 

til å dele sine tanker og erfaringer om karriereutvikling og skoleledelse med oss. Uten dem 

hadde det ikke blitt noen studie. 

Vi ønsker også å takke vår veileder Jorunn Møller for hennes faglige dyktighet, og for god 

hjelp og støtte underveis i prosessen. Hun har vært tilgjengelig, besvart e-post og tatt seg god 

tid når vi har hatt veiledning, og hun har vært oppmuntrende, positiv, tydelig og konstruktiv i 

sine tilbakemeldinger underveis i prosessen. 

Til slutt må vi få takke familiene våre for støtte og oppmuntring gjennom disse årene med 

studier. Ikke minst må vi takke våre ektemenn for deres tålmodighet. I tillegg til 

studiesamlingene, har det også blitt en del helgejobbing, sene ettermiddager og kvelder, og de 

har stilltiende akseptert at vi også på ferieturer sammen har satt oss til med faglitteratur og 

oppgaveskriving. 

 

Skjeberg, 23. oktober 2018 

Hilde Brohaug Hansen og Nina Tørholen 
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1 Innledning   

I dette kapittelet redegjør vi først for valg av tema. Deretter presenteres problemstillingen og 

forskningsspørsmålene, og til slutt følger en orientering om oppbygningen av oppgaven. 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

De senere årene har det blitt et sterkere fokus på ledelse som et virkemiddel for at norske 

skoler skal oppfylle sitt samfunnsmandat og nå mål om bedrede resultater. I 2009 ble den 

nasjonale rektorutdanningen igangsatt og i dag har flertallet av skoleledere denne bakgrunnen 

eller en annen lederutdanning. Samtidig ser vi New Public Management-inspirerte 

styringssystemer i et økende antall kommuner (Møller & Skedsmo, 2013).  Det er et paradoks 

at OECDs anbefalinger og modeller av beste praksis, som vektlegger mer lokal autonomi og 

betydningen av profesjonelle fellesskap, går side om side med NPM, også støttet av OECD 

(Møller, 2017). Vi har selv opplevd hvordan mer styring ovenfra i form av resultatkrav og 

forventninger til resultatoppnåelse i økende grad spiller en rolle i skolelederes arbeidshverdag.  

En skoleleder vil gjennom utdannelse og arbeidsliv skape sin lederidentitet. Det handler om 

hvem man er som leder, og om hvem man ønsker å være (Heggen, 2008). Identitetsskaping og 

valg av verdier vil påvirke tillitsrelasjoner og omgangsformer i praksisfellesskapet, og kan 

derfor være av betydning for hvordan en skoleleder utfører sitt arbeid (Møller, 2004). En 

profesjonell skoleleder skal håndtere oppgaver og situasjoner som krever mer enn de 

kunnskapene som er ervervet gjennom utdanning og erfaring. Ofte vil det være slik at det må 

utøves et profesjonelt skjønn for å finne den beste løsningen blant flere mer eller mindre 

ønskelige alternativer. Håndtering av dilemmaer vil være en nærmest daglig foreteelse, og i 

disse situasjonene skal løsninger finnes i samarbeid med andre aktører. Da blir relasjonelle 

ferdigheter og egne verdier avgjørende for de valgene som gjøres. En leder må altså bruke 

hele seg i sin yrkesutøvelse, og vil selv være en viktig ressurs i sitt møte med andre i 

organisasjonen (Heggen, 2008). På denne måten kan det argumenteres for at lederidentiteten 

vil være avgjørende for de valgene den enkelte leder gjør.  Det er skrevet mye om hvordan 

mennesker utvikler sin identitet (Giddens, 1996, Wenger, 2004). Innenfor skoleforskning er 

det særlig dannelse av læreres yrkesidentitet som har fått oppmerksomhet (Goodson, 2000, 

Kelchtermans, 2009, Connelly & Clandinin, 1999), men i økende grad har forskere satt fokus 

på hvordan skolelederidentitet utvikles (Møller, 2004). Litteraturen tar imidlertid i liten grad 
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inn over seg betydningen av lederutdanning og styringskontekst. Tidligere studier har vist at 

det er erfaringer i praksis som skoleledere ofte henviser til når de beskriver kilder for læring 

(Møller, 2004). Vi vet derfor mindre om hvorvidt formell lederutdannelse har en betydning 

for hvilke aspekter en vektlegger når man konstruerer sin lederidentitet. Den formelle 

utdanningen utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag og overfører bestemte normer og verdier. 

Hva skjer med lederidentiteten til en leder som arbeider i en styringskontekst med andre 

normer og verdier enn de han eller hun får med seg fra lederutdanningen? Hva slags 

betydning gir skoleledere sin formelle utdanning og hva slags rolle spiller styringssystemet 

han eller hun er en del av, når lederidentiteter skapes? Dette var noen av de spørsmålene vi 

stilte oss da vi startet forberedelsene til denne studien. 

Det er mulig å tenke seg at de verdiene som er grunnleggende viktige i utdannelsen ikke på 

samme måte er viktige i arbeidshverdagen. Det kan tvert imot være at verdisettene fra disse to 

arenaene vanskelig lar seg forene. Et eksempel kan være skoleverkets dannelsesbegrep, der 

målet er å utvikle hele mennesket, mot NPM-liknende systemer der resultatorientering og 

tallfesting av målbare størrelser løfter viktigheten av alt som er målbart over utviklingen av 

ikke målbare størrelser.  

Masterprosjektet vårt er inspirert av PRELEAD-prosjektet i regi av forskergruppen 

Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG), som ønsker å belyse 

hvilken påvirkning lederutdanningen har i henholdsvis norsk og amerikansk styringskontekst. 

I vår oppgave ønsker vi å belyse hvordan skoleledere rammer inn utviklingen av egen 

lederidentitet i en norsk kontekst.  
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1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Formålet med denne studien er å forstå mulige sammenhenger mellom styringskontekst, 

skolelederes utdanningsbakgrunn og hvordan skoleledere konstruerer sine lederidentiteter. 

Problemstillingen blir derfor: 

På hvilken måte opplever skoleledere relasjonen mellom styringskontekst, 

utdanningsbakgrunn og konstruksjon av lederidentitet? 

Med bakgrunn i problemstillingen har vi formulert følgende forskningsspørsmål: 

1. Hvordan beskriver og reflekterer skoleledere over sin egen karrierereise? 

2. Hva slags betydning tillegges formell lederutdannelse når skoleledere skaper sin 

lederidentitet? 

3. Hvordan erfarer skolelederne at statlig og kommunal styring av skolen bidrar til at 

enkelte aspekter ved lederidentiteter favoriseres?  

1.2.1 Oppgavens struktur 

Masteroppgaven er delt i 7 kapitler som igjen er delt i underkapitler. Innledningsvis redegjør 

vi for valg av tema og presenterer problemstillingen. I kapittel 2 viser vi en oversikt over 

litteratur og studier som omhandler utvikling av identitet, hvilken betydning lederutdanning 

ser ut til å ha, samt hvordan styringskonteksten har endret seg gjennom de siste tiårene. 

Deretter oppsummerer vi i kapittel 3 hvilke analytiske perspektiver vi hovedsakelig ser vår 

studie i lys av, basert på kunnskapsoversikten fra kapittel 2. Videre omtaler vi i kapittel 4 

metode for innsamling av data, begrunnelse for utvalg av informanter, vår metode for analyse, 

samt hva som er gjort for å sikre validitet og reliabilitet. I kapittel 5 presenterer vi først våre 

informanter før vi går nærmere inn på funn og våre fortolkninger av disse, sortert 

hovedsakelig etter forskningsspørsmålene. Så følger kapittel 6 der vi har valgt å slå sammen 

analyse og drøfting av resultater. Til slutt i oppgaven svarer vi på forskningsspørsmålene og 

problemstillingen, samt at vi har noen avsluttende kommentarer vedrørende implikasjoner for 

videre studier.  
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2 Anvendelse av ulike perspektiver for 

å forstå konstruksjon av lederidentitet 

Vår problemstilling tematiserer relasjonen mellom styringskontekst, skolelederes 

utdanningsbakgrunn og konstruksjon av lederidentitet. Søket etter relevant litteratur hadde 

disse tre begrepene som utgangspunkt. Vi søkte på følgende ord på norsk og engelsk: 

lederidentitet, styringskontekst, lederutdanning, skolelederutdanning, identitetsdanning, og 

kombinasjoner av disse1. For å sikre oss en grundig oversikt over hva vi vet om feltet fra 

tidligere studier, ble nye kilder identifisert ved hjelp av den såkalte «snøballmetoden», som 

beskrevet hos Lynggaard (2012, s. 158). Det vil si at vi søkte litteraturkilder det var henvist til 

i artikler og bøker som kunne være relevante for vårt formål.  

I dette kapittelet viser vi først ulike perspektiver som har vært anvendt for å forstå dannelse av 

lederidentitet, og i den sammenhengen henviser vi til relevante empiriske studier som har vært 

gjennomført som en eksemplifisering. Både formell utdanning og styringskontekst inngår på 

ulik måte i de ulike perspektivene, men siden vår problemstilling eksplisitt er relatert til dette, 

har vi valgt å utforme egne delkapitler for å utdype noe mer om hvordan dette kan tenkes å ha 

en betydning i rektorenes fortellinger om forståelse av sine lederidentiteter. 

2.1 Identitet 

På et tidspunkt i tidlig barndom blir vi oppmerksomme på vårt eget jeg, og blir klar over den 

stemmen og rollen vi har i de fellesskapene vi deltar i. Vi opplever at vi er individer som er 

annerledes enn de andre, og at vi har vår egen historie. Det er denne opplevelsen av å være et 

unikt individ, det at vi i økende grad kan gjøre egne valg og begrunnelsene vi har for de 

valgene, som utgjør det vi kan kalle menneskets identitet. Allerede fra barndommen opplever 

vi å ha ulike roller i ulike sammenhenger. Vi har en identitet på skolen og en annen hjemme. 

Etterhvert som vi deltar på flere arenaer, vil vi også kunne si at vi har flere ulike identiteter. 

Det kan være profesjonell identitet, identitet som idrettsutøver, eller som her; lederidentitet 

(Komives, Owen, Longerbeam, Mainella & Osteen, 2005).  

                                                 
1 Vi søkte i databasene Oria, ERIC, Idunn og Google Scholar. 
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Profesjonskvalifisering handler om å identifisere seg med et yrkesfelt, og hvordan man 

identifiserer seg selv som en profesjonell utøver på dette feltet. Den profesjonelle identiteten 

er relatert til den personlige identitetsdanninga, en oppfatning av seg selv som yrkesutøver. 

Profesjonsidentitet defineres som en kollektiv identitet, mens profesjonell identitet er mer 

personlig. Disse må likevel sees i sammenheng (Heggen, 2008).  

Ulike forskere har utviklet ulike teoretiske perspektiver på hvordan identiteten vår utvikles, 

og det vi omtaler som vår lederidentitet er tett koplet sammen med vår personlige identitet 

(Crow, Day & Møller, 2016). I dette kapittelet vil vi ta for oss noen av disse ulike 

perspektivene. 

2.1.1 Praksisfellesskap som grunnlag for identitet 

Identitet utvikler vi blant annet gjennom de erfaringene vi gjør sammen med mennesker rundt 

oss. Wengers (2004) teorier om utvikling av identitet er en sosial læringsteori. Derfor er den 

helt grunnleggende antagelsen at det er omgivelsene som former vår identitet. Identitet 

konstrueres gjennom praksis, i fellesskap med andre mennesker gjennom det Wenger (2004) 

kaller meningsforhandlinger. I samspill, eller forhandling med andre, innenfor en sosial 

kontekst, skaper vi igjen og igjen mening i situasjoner og erfaringer. Erfaringer og 

observasjoner kan bearbeides i fellesskap med andre, slik at både egne opplevelser og 

hendelser i verden utenfor oss er med på å skape mening i tilværelsen.   

Det å stå utenfor et fellesskap eller å være i periferien av et fellesskap vil gi andre muligheter 

for meningsforhandlinger enn å delta i fellesskapet, noe som vil forme oss som individer. Vår 

verdensoppfatning og oppfatning av oss selv avspeiler de sosiale relasjonene vi står i, og 

beskrives gjennom ord og begreper utviklet i den verdenen vi lever i. Identitet blir en vev av 

egne opplevelser av selvet og de tilbakemeldinger vi får om omgivelsenes tolkning av oss og 

den påvirkningen vi har på omgivelsene. Med dette perspektivet blir konstruksjonen av 

identitet noe tilbakeskuende, der erfaringer bli avgjørende. Men Wenger (2004) peker også på 

at vår forestilling om oss selv i fremtiden har betydning for hvordan vi oppfatter oss selv.  

Gjennom livet er vi alle deltakere på mange arenaer, det Wenger (2004) omtaler som multiple 

praksisfellesskaper. Han hevder at vi utvikler forskjellige aspekter av oss selv i ulike 

praksisfellesskaper. Vi kan komme i en situasjon der praksisfellesskaper kan stille ulike, og 
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kanskje konkurrerende krav til oss, vi kan bli medlemmer i nye praksisfellesskaper eller få 

nye oppgaver der vi allerede er medlemmer. Når profesjonelle stilles ovenfor arbeidsoppgaver 

som ikke samsvarer med den profesjonelle identiteten, skjer det oftere at den profesjonelle 

tilpasser sin identitet til oppgavene enn at oppgavene endres. Det betyr gjerne at nye oppgaver 

må læres, samtidig som det foregår et identitetsarbeid for å få en sammenheng mellom det 

man gjør og den man er (Pratt, Rockmann & Kaufmann, 2006). Læringen og 

identitetsarbeidet er tett knyttet sammen i en samtidig prosess, slik figuren nedenfor viser. 

 

Figur 1: Samspill mellom læring og identitetstilpasning (Pratt, 2006, s. 253) 

Wenger (2004) kaller arbeid som kan favne de motstridende kravene for et 

harmoniseringsarbeid, og dette er sannsynligvis et arbeid vi må gjøre gang på gang gjennom 

livet, etterhvert som vi trer inn i stadig nye praksisfellesskaper og etterhvert som den verden 

vi lever i endres (s.186). 

Wenger (2004) oppsummerer faktorene han mener er viktige i en identitetsutvikling i fem 

punkter (s. 174): 

• Identitet som forhandlet oplevelse 

• Identitet som medlemskab af fællesskab 

• Identitet som læringsbane 

• Identitet som neksus af multipelt medlemskab 

• Identitet som en relation mellem det lokale og det globale 
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Han har imidlertid blitt kritisert for at han blant annet ser bort fra fortellingen om eget liv, den 

rollen følelser har, og innholdet i den formelle utdanningen som bringer inn normer og 

begreper vi anvender når vi konstruerer vår identitet (Crow et.al., 2016). Gjennom deltagelse i 

praksisfellesskapet på en arbeidsplass, samt gjennom utdannelse og opplæring utvikles en 

identitet som yrkesutøver, vår yrkesidentitet. Både utdannelsen og praksis vil gi oss et 

fagspråk og formidle kultur og verdier (Heggen, 2008).   

DeRue og Ashford (2010) er, i likhet med Wenger (2004) og Heggen (2008), opptatt av at 

identitet er en sosial konstruksjon. Lederidentitet utvikles gjennom samspillet i fellesskapet, 

og utviklingen skjer i tre ulike dimensjoner: individuelt, relasjonelt og kollektivt. Den 

individuelle utviklingen er prosessen ledere gjennomgår i seg selv, slik at de kan se seg selv 

som ledere og lederidentiteten blir en del av egen identitet. Denne utviklingen kan imidlertid 

ikke skje uten at også andre ser og anerkjenner lederskapet. Den individuelle lederidentiteten 

styrkes når den speiles av omgivelsene. Den individuelle utviklingen behøver ikke 

nødvendigvis komme først. Det kan like gjerne være slik at omgivelsene «utpeker» en leder 

gjennom ord og handlinger, og setter i gang den individuelle konstruksjon av lederidentitet. 

Modellen er dynamisk, der det individuelle påvirker det relasjonelle og det relasjonelle det 

individuelle. Den siste dimensjonen dreier seg om at omgivelsene anser at man er en del av en 

gruppe som assosieres med ledelse (DeRue & Ashford, 2010).  Moorosi (2014) støtter seg 

blant annet til DeRue og Ashford (2010) i sin analyse av hvordan lederidentitet konstrueres 

gjennom læring i et lederutviklingsprogram. Slik han ser det, er utvikling av lederidentitet tett 

knyttet opp mot deltagelse i lederutdanning. 

2.1.2 Lederidentitet som et refleksivt prosjekt 

Mens Wenger (2004) ser på utviklingen av en identitet som noe som skjer i fellesskap med 

andre, anser Giddens (1996) at identitet skapes gjennom refleksjon over vår egen historie. Det 

betyr ikke at vi er upåvirket av våre omgivelser og det som skjer i verden rundt oss. Tvert 

imot er han opptatt av hvordan det moderne samfunnet, der vi har flere valgmuligheter og 

færre faste rammer rundt vår livsførsel enn det som var tilfellet tidligere, vil påvirke våre 

refleksjoner og vår identitet. Færre faste rammer skaper et større rom for usikkerhet og angst. 

I et moderne samfunn blir det vårt eget ansvar å skape oss selv og finne egen identitet. 

Identitet, slik Giddens (1996) fremstiller det, skal ikke forstås som selvet, men som vår 

bevissthet rundt selvet. Gjennom refleksjon skaper vi vår egen biografi, og nye erfaringer og 
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opplevelser må hele tiden integreres i biografien. I den biografien vi skaper, eller historien vi 

forteller om oss selv, vil vi legge større vekt på enkelte erfaringer enn andre. Noen erfaringer 

vil vi kanskje ubevisst velge bort, men likevel må historien være nær nok virkeligheten til at 

andre kan kjenne den igjen. Vi skaper en historie om oss selv som gjenskaper det Giddens 

(1996) kaller vår ontologiske sikkerhet. Med dette menes et indre sikkerhetsnett vi utvikler 

gjennom tillitsrelasjoner i tidlig barndom, og som beskytter selvet. Historien vi forteller om 

oss selv blir derfor ofte en historie som beskytter vår integritet, rettferdiggjør våre handlinger 

og skaper mening i våre relasjoner til andre. 

Lærere vil gjennom sitt arbeid tilegne seg og benytte seg av kunnskap og ferdigheter i tillegg 

til det de har med seg fra sin utdannelse. Connelly og Clandinin (1999) beskriver disse 

kunnskapene og ferdighetene ved å bruke begrepet «profesjonelt kunnskapslandskap». Det 

profesjonelle kunnskapslandskapet omfatter ikke bare kunnskap og ferdigheter, men også 

relasjoner mellom mennesker, omgivelser og gjenstander. Refleksjonen rundt eget 

kunnskapslandskap, og de historiene som fortelles er forbundet med den profesjonelle 

identiteten. På tilsvarende måte som Giddens (1996) ser de på identitet som en narrativ 

konstruksjon som utvikles gjennom hele livet. Omgivelsene våre og menneskene rundt oss vil 

skifte gjennom livet, og dermed vil vår identitet være i stadig utvikling. Vi konstruerer og 

rekonstruerer vår identitet i en pågående refleksjon rundt våre erfaringer og omgivelser. På 

denne måten kan identitetsutviklingen forstås som et individuelt prosjekt (Giddens, 1996). 

Connelly og Clandinin (1999) er ikke så tydelige på hva lederes profesjonelle 

kunnskapslandskap består av, men paralleller til lærerne bør kunne trekkes.  

En beslektet definisjon, er Deweys syn på utdanning, beskrevet i Møller (1996). I følge ham, 

innebærer utdanning en vedvarende rekonstruksjon av erfaring. Likheten mellom Giddens 

(1996) definisjon på utvikling av identitet og Deweys definisjon på utdanning, slik det er 

beskrevet hos Møller (1996), viser at utvikling av identitet og utdanning, eller læring, er nært 

knyttet sammen. Tankene om hvordan konstruksjon og rekonstruksjon av erfaring kan knyttes 

sammen i et utdanningsløp, finner vi i en modell over aksjonsforskning. Figuren på neste side 

viser hvordan læring foregår gjennom konstruksjon og rekonstruksjon, dels i en sosial 

kontekst og dels som refleksjon over observasjoner (Møller, 1996). 
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Figur 2: Faser i aksjonsforskning (Møller, 1996. s. 167, med referanse til Carr & Kemmis, 1986, s. 186) 

I sin livshistorieforskning hevder Goodson (2000), i likhet med Giddens (1996), at et 

menneskes historie, slik det fortelles av mennesket selv, og satt inn i den kontekst mennesket 

har levd sitt liv i, er viktig for utviklingen av identitet. «Livserfaring og personlig bakgrunn 

utgjør en vesentlig del av hvem vi er, av vår personlighet og selvoppfatning. I den grad vi 

investerer oss selv i undervisningen, vil egne erfaringer og egen bakgrunn forme vår praksis» 

(Goodson, 2000, s. 134). Han trekker også frem hvilken bakgrunn vi har, hvor vi er i vår 

livssyklus, og viktigheten av tidlige rollemodeller. Dette samsvarer med Heggen (2008), som 

mener at mange som søker seg til en profesjonsutdannelse, allerede tidlig i livet har 

identifisert seg med rollen gjennom sine møter med yrkesutøvere innen profesjonen. Ser vi 

dette i sammenheng med Giddens (1996), vil de erfaringene vi gjør oss og den konteksten vi 

står i helt fra tidlig barndom og frem til nåtiden, være viktig i vår stadig pågående 

konstruksjon av egen identitet.  

Kelchtermans (2009) velger å bruke ordet selv-forståelse istedenfor identitet for å understreke 

at vi ikke kan snakke om at det i et menneske finnes en slags indre, fastlagt kjerne som utgjør 

vår identitet, og som Giddens (1996) mener han at det hele tiden er snakk om hvordan vi 

forstår oss selv på et gitt tidspunkt, og at vi på at annet tidspunkt kan ha en annen forståelse av 

oss selv. I likhet med Giddens argumenterer han også for at selvforståelsen er narrativ, og 

bare kan forstås når vi forteller vår historie, enten for oss selv eller for noen andre. I sitt arbeid 

med læreres karrierehistorier, identifiserer han fem faktorer som utgjør selvforståelsen som 

lærer: selvbildet, selvtillit, motivasjon for jobben, synet på hvilke oppgaver som tilhører 

jobben og deres perspektiv på fremtiden. Både selvbildet og selvtilliten bygger dels på det vi 

selv mener om oss selv og den jobben vi gjør, men også på hvilke tilbakemeldinger vi får fra 

andre. Motivasjonen omhandler hva det er med yrket som medfører at mange både velger det 

fremfor andre karrieremuligheter, og hva som får dem til å bli i jobben. Motivasjon henger 
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også sammen med hvilket syn de har på hva som er viktige oppgaver, hva som forventes av 

dem, og hva de tenker ligger utenfor deres ansvarsområde. Til slutt hevder Kelchtermans 

(2009), i likhet med Wenger (2004), at også den fremtiden vi ser for oss, vil påvirke 

forståelsen av hvem vi er.  

Det følelsesmessige og relasjonelle aspektet i lederrollen er sentralt. Rektorer må se på seg 

selv som ledere, og bli anerkjent av andre som dette. Et viktig element i dette er knyttet til 

tidligere selvforståelse som lærer og at man må gi opp dette til fordel for en definisjon av seg 

selv som leder (Kelchtermans, Piot & Ballet, 2011). Dette samsvarer med teorien til DeRue 

og Ashford (2010) om hvordan lederidentiteten blir utviklet i relasjon til «følgere» som 

anerkjenner en som leder. Som Kelchtermans et al (2011), er også Blackmore (2011) opptatt 

av det følelsesmessige aspektet ved lederskap, og at ledelse som emosjonelt arbeid ikke kan 

individualiseres. Hun påpeker også at man som leder må være bevisst sin posisjon og hvordan 

maktforhold kan virke inn i forholdet til de andre. 

2.1.3 Betydningen av ulike karriereveier og karrierestadier 

Det er rimelig å anta at lederes forståelse av egen lederidentitet kan være påvirket av hvor i 

karriereløpet de befinner seg og eventuelt hvilke andre karrieremuligheter de ser for seg. 

Huberman sin modell av læreres karriereutvikling, slik den er beskrevet hos Møller (2004, s. 

28), viser hvordan lærere gjennomgår flere stadier i sin yrkeskarriere. Dersom vi godtar 

premisset om at utvikling av yrkesidentiteten til lærere og skoleledere skjer på omtrent samme 

måte, kan vi bruke modellen presentert på neste side for å forstå rektorers utvikling som leder.  

Modellen har imidlertid vært kritisert for å være statisk (Møller, 2004 s. 28). Vi ser at pilene 

går i kun en retning, noe som kan tolkes slik at en lærer alltid vil utvikle seg til neste nivå, og 

ikke kan gå tilbake. Vi ser det imidlertid som mulig at en lærer oppnår det Huberman kaller 

Klarhet, men at hendelser og endringer i livet kan medføre tvil som gjør at han/hun velger å 

gå tilbake til en lærende eller eksperimenterende fase. Modellen binder de ulike stadiene til 

antall år i yrket. En innvending mot dette kan være at mennesker utvikler seg i ulik hastighet, 

slik at det kan være større forskjeller enn modellen åpner for. Likevel ser vi at brukt som en 

tankemodell for å forstå mulige sammenhenger mellom den personlige fortellingen om egen 

lederidentitet og den karrierefasen man er i, kan modellen bidra til forståelsen av oss selv i 

kontekst. 
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Figur 3: Hubermans modell for karriereutvikling for lærere. Basert på figur i Møller (2004) s. 28. 

2.1.4 Lederidentitet som praktisk sans betinget av kulturelle og 

sosiale forhold 

Mange mennesker reflekterer rundt egen historie og egen identitet, og handler bevisst ut fra 

tankene om hvem de er eller vil være. I motsetning til dette finnes det mennesker som bruker 

lite eller ingen tid til slike tanker. Bevisst eller ubevisst er ens identitet knyttet an til 

handlinger og de valgene en tar. Bourdieu, referert i Heggen (2008 s. 326), ser identiteten som 

kroppsliggjort og ofte uuttalt. Bordieu, slik han er referert i Møller (2004, s. 69-74) anser at 

det er i forhandling med andre om posisjoner, at identitet skapes, og som bakgrunn for disse 

forhandlingene har vi med oss betingelser som for eksempel oppvekstsvilkår, 

klassetilhørighet og kultur. Vi kan ikke alltid sette ord på begrunnelsene for våre handlinger, 

men vi handler på bakgrunn av en praktisk sans som er formet av våre oppvekstsvilkår, de 

normer og verdier som vi har med oss gjennom den kulturen og den sosiale plasseringen vi er 

vokst opp med. Vi fødes inn i et samfunn der ikke alle har samme muligheter. Noen «tildeles» 

gode økonomiske vilkår, noen har god tilgang på utdanning og en barndom preget av støtte og 

oppmuntring. Andre igjen får ingen av disse mulighetene tildelt ved fødsel. Ulike kulturer vil 

ha ulike skikker og ulike tenkemåter, og innenfor ulike lag i samfunnet vil forventninger til 
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oppførsel og handlemåter variere. Alle erfaringene vi høster på grunn av vår plassering i 

samfunnet, og det politiske og kulturelle miljøet vi lever i, vil ha betydning for den identiteten 

vi utvikler. Bourdieu omtaler, ifølge Møller (2004), dette som vår habitus. Vår habitus bidrar 

til at vi har en tendens til å foretrekke ulike praksisfellesskaper i voksen alder. Barn som 

vokser opp i hjem der boklig lærdom har høy status, har større sannsynlighet for å gå inn i 

yrker der boklig lærdom er en forutsetning for å lykkes, enn barn som vokser opp i hjem der 

dette er av mindre betydning. På denne måten går status og yrker i arv. Bourdieu definerer 

videre et begrep han kaller felt, som er en gruppe aktører eller institusjoner med felles 

interesser. Eksempler kan være skoleverket eller bankvesenet. En person kan tenkes å delta i 

flere ulike felt, og innenfor et felt vil en person ha en viss kapital. Innenfor et annet felt kan 

kapitalen være en helt annen. Kapital er her noe som gir personen større eller mindre autoritet 

innenfor feltet. Feltet vi er en del av er med på å strukturere oss og vil kunne påvirke de 

valgene vi gjør (Møller, 2004). På denne måten kan vi tenke oss at den habitus vi har, de 

feltene vi er med i og den kapitalen vi har i de ulike feltene, vil være avgjørende for våre 

handlingsmønstre og vår identitet, uten at vi bevisst har reflektert over årsakene til våre valg. 

2.1.5 Oppsummering om konstruksjon av identitet og lederidentitet 

Mens Wenger (2004) er opptatt av de praksisfellesskapene vi er medlemmer i, vektlegger 

Giddens (1996) hvordan vi lever vår egen biografi, og at den kontinuerlige refleksjonen over 

denne er konstruksjonen av vår identitet. Bourdieu (referert i Møller, 2004) viser hvordan det 

samfunnet vi fødes inn i, den plassen vi har i samfunnet og de mulighetene vi gjennom dette 

tildeles, vil påvirke vår identitet. Både Goodson (2000) og Kelchtermans (2009), som begge 

er opptatt av det narrative og av refleksjon over egen historie, understreker i tillegg 

betydningen av den historiske og kulturelle konteksten vi lever i, mens Hubermans analyse av 

læreres karriereutvikling minner oss om betydningen av karrierefaser for å forstå den 

personlige fortelling i kontekst (Møller, 2004). 

Møller ledet ved årtusenskiftet en studie hvor forskere fra Norge deltok i et komparativt 

prosjekt sammen med England, Irland og Danmark for å forstå dannelsen av lederidentitet i 

ulike kontekster (Møller, 2004). I 2016 publiserte hun i samarbeid med Crow og Day en 

analyse av flere perspektiver som er blitt anvendt i slike studier og anbefalte et rammeverk for 

fremtidige studier hvor ulike perspektiver knyttes sammen (Crow et al., 2016). I sitt 

rammeverk for den profesjonelle identitetskonstruksjonen forsøker de å lage en syntese av 
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Wenger og Bourdieu sine teorier. Modellen inkluderer følgende fem dimensjoner: 1) den 

narrative dimensjonen, 2) den epistemiske dimensjonen, 3) den følelsesmessige dimensjonen 

4) den historiske og kulturelle dimensjonen, og 5) den politiske dimensjonen. Også DeRue og 

Ashford (2010) har bidratt med et teoretisk rammeverk for utvikling av lederidentitet. En 

viktig forskjell mellom disse to rammeverkene er at DeRue og Ashford er nærmere Wenger 

sitt syn, og opptatt av individuelle, relasjonelle og organisatoriske faktorer som påvirker 

konstruksjonen av lederidentitet. Crow et al. (2016) på sin side legger også vekt på det 

følelsesmessige, den politiske konteksten, samt den sosiale og kulturelle dimensjonen.  

I vår gjennomgang av ulike perspektiver som har vært anvendt i forskningslitteratur og studier 

om identitetsdannelse, har vi vist til flere som har studert utviklingen av vår personlige 

identitet, slik som Wenger (2004), Giddens (1996) og Bourdieu (Møller, 2004). Goodson 

(2000) har, i liket med Kelchtermans (2009) og Connelly og Clandinin (1999), gjennomført 

studier rundt læreres identitet, mens Heggen (2008) eksplisitt bruker begrepet profesjonell 

identitet i sine studier.  

Relasjonen mellom utdanning, eller læring og utvikling av en identitet pekes på av flere, blant 

annet Wenger, (2004), Moorosi (2014) og Heggen (2008), noe som indikerer at vi bør se 

nærmere på lederutdanning som potensial for utvikling. 

2.2 Lederutdanning  

Hvis vi legger til grunn at utvikling av lederidentitet blant annet skjer gjennom læring og 

utdanning, vil den lederutdanningen som er tilgjengelig for skoleledere bli avgjørende for hva 

slags ledere vi får i skolen, og hvordan de utfører sine oppgaver.  

2.2.1 Utvikling av en formell skolelederutdanning 

Skoleledere i Norge har tradisjonelt ikke hatt en egen lederutdanning. Først på tidlig 60-tall 

kom det i stand korte, årlige administrasjonskurs, etter påtrykk fra skolelederne selv. 

Svakheten ved programmene, er at de har vært kurspreget, de har hatt et omfattende innhold 

og det har vært stor spennvidde i tilbudene som følge av ulik vektlegging lokalt (Møller, 

1996).  
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Forskning gjort før den nasjonale rektorutdanningen kom til, viste til at manglende nasjonale 

krav om formell utdanning førte til at det var store variasjoner på tvers av kommuner når det 

gjaldt styring av og forventning til utøvelse av skoleledelse, og i mange kommuner fungerte 

rektorkollegiet primært som et administrativt, fremfor et lærende fellesskap (Møller, 2004). 

En mulig forklaring kunne være at yrkesidentiteten på de ulike nivåene i utdanningssystemet 

er knyttet til ulike delsystemer, og ikke til utdanningssystemet som helhet. Forskjellige skoler 

utvikler lokale identiteter og innenfor store videregående skoler oppstår det identiteter knyttet 

til fagmiljøer. De ulike delene i utdanningshierarkiet har sine egne yrkesidentiteter. Med 

manglende felles referanserammer, fagspråk og yrkesidentitet, blir det vanskelig å 

kommunisere om kvalitet i opplæringen. På denne måten opprettholdes de lokale praksiser, 

mer eller mindre upåvirket av forskning og nasjonale føringer, som i mange tilfeller oppfattes 

som å være «utenfra». Dette synet på at nasjonale prosjekter ikke helt er en del av skolen 

medfører at det ikke utvikles et kollektivt ansvar for kvaliteten i opplæringen, og det blir 

vanskelig å oppnå medvirkning og eieforhold (Dale, 2006, s. 127). Dale har derfor vært 

opptatt av at en formell lederutdanning bør gi skoleledere innsikt i utdanningsteori, og at dette 

vil kunne bidra til utvikling av et felles fagspråk og en utvikling av en profesjonell identitet 

knyttet til å være leder i utdanningssystemet (2006, s. 119). Hans hovedpoeng er at det bør 

være en viss spenning mellom fellesskap og individualitet for at man skal få til utvikling, men 

at man må ha et felles fagspråk for å kunne reflektere og diskutere kvalitet. Han påpeker 

videre at ansatte i skolen i for liten grad ser skolesystemet som en helhet, men bruker 

begreper som «innenfor» og «utenfra» for å beskrive forholdet mellom egen skole og 

myndighetene (Dale, 2006).  

Det var først etter millenniumskiftet at masterprogram innenfor feltet skoleledelse ble utviklet 

i Norge. Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen signaliserte en klarere nasjonal 

styring av skolen, og meldingen viste til svake tradisjoner for ledelse i norsk skole. 

Betydningen av kompetent og kunnskapsrik skoleledelse for elevers læring, både i 

grunnskoler og videregående skoler ble sterkt vektlagt, og i meldingen ble det foreslått 

innføring av en formell lederutdanning for rektorer. Rektorutdanningen skulle være et tilbud 

til nytilsatte rektorer, samt rektorer uten formell lederutdanning, og innholdet i dette studiet 

ble regulert av Kunnskapsdepartementet (Møller, 2016). Studiet skulle være tett knyttet til 

praksis, og et tillegg til andre lederutviklingsprogrammer for skoleledere (Lysø, Stensaker, 

Åmodt & Mjøen, 2011). En beskrivelse av en god lederutdanning, er at den skal være viktig 

for lederne selv, men den skal også ha effekt ut i organisasjonene. Det skjer når man tilegner 
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seg et lederspråk, skaper seg mening om praksis, og man utvikler sin lederidentitet (Lysø et 

al., 2011). Dette står litt i kontrast til resultatene fra en dansk studie av Morten Drud og Theis 

Olsen (2010). De påpeker at når en leder gjennom lederutdanning utvikler sin lederidentitet 

og et lederspråk, kan dette skape avstand og gå ut over relasjonen til medarbeiderne (Drud, 

Olsen & Petersen, 2010).   

2.2.2 Målsettinger og foreløpige resultater 

Den mest sentrale målsetting med den nasjonale rektorutdanningen er å styrke norsk skole og 

deltakernes lederkompetanse ved å bidra til økt trygghet i lederrollen og gi skolelederne mot 

og kraft til å lede (Lysø et al., 2011, Hybertsen et al., 2014). Målsettingen begrunnes med at 

det har vært en svak tradisjon for ledelse i norsk skole, og at lærerne har hatt stor grad av 

individuell autonomi. I 1988 gjennomførte reiste OECD spørsmål om hvordan norske 

myndigheter kunne påvirke kvaliteten i et så desentralisert skolesystem og i St.mld. nr. 37 

(1990-1991) ble målstyring introdusert som styringssystem (Møller og Skedsmo, 2013). En 

studie av Gunter (2012), beskrevet hos Møller (2016), omtaler hvordan skolelederutdanning i 

England har blitt et verktøy for statlig styring av skolene, og Møller (2016) stiller spørsmål 

om dette også kan gjelde for skolelederutdanning i Norge. 

Til tross for at rektorutdanningen er nasjonal og underlagt bestemte kriterier for innhold, viser 

det seg at både profilen på studiet og kunnskapsgrunnlaget er relativt ulik på de ulike 

lærestedene (Møller & Ottesen, 2011, Hybertsen et al., 2014). Sluttrapporten fra evalueringen 

av rektorutdanningen konkluderer likevel med at deltakelse har ført til økt trygghet i 

lederrollen, samt at deltakerne har vist økt kapasitet til læring og utvikling (Hybertsen et al., 

2014). Lysø (2014) viser til tilsvarende resultater fra sin studie, der hun har fulgt ledere i et 

lederutdanningsprogram over tid. I refleksjon over egen utvikling trakk deltakerne fram økt 

trygghet i rollen, samt erfaringsdeling og refleksjon i grupper som viktige bidrag til egen 

læring (s. 158). Skoleledernes mulighet til nettverksbygging gjennom deltakelse på 

rektorutdanningen, samt opplevelsen de har av anerkjennelse av sin rolle, tolkes som noen av 

årsakene til at de er tilfreds med tilbudet uavhengig av hvilket lærested som tilbyr 

utdanningen (Hybertsen et al., 2014).  

Skolelederne har svært høye forventninger til utdanningen, og evalueringer viser at det 

opplevde utbyttet av studiet samsvarer med de høye forventingene. Særlig gjelder dette 

innenfor områdene som omhandler egen rektorrolle. Deltakerne oppgir også at de opplever 
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økt autonomi og større handlingsrom etter endt utdanning, noe som kan forklares med at en 

økt trygghet i rollen kanskje også får innvirkninger på opplevd autonomi og mulighetene til å 

prioritere og utforme innhold og praksis ved egen skole. Til tross for høye forventninger og 

stor tilfredshet blant skolelederne etter utdanningen, tyder likevel evalueringene på at 

avtrykket på praksis er begrenset (Caspersen, Federici & Røsdal, 2017).  

Når det gjelder lederutdanning innen offentlig sektor i Danmark viser forskning gjort av Drud 

og Olsen i 2010 (sammenfattet i en artikkel av Drud et al., 2010), at profesjonsidentiteten, 

eksempelvis som pedagog dersom vi holder oss til skoleledere, til en viss grad blir byttet ut 

med en sterkere identitet som leder som et resultat av den lederutdanningen de har 

gjennomført. Et spørsmål er om norske skoleledere på samme måte trekker veksler på det 

formelle kunnskapsgrunnlaget, samt de normer og verdier de har tilegnet seg gjennom en 

formell utdanning.  

2.2.3 Modeller for lederutvikling 

En modell som tar opp i seg at lederidentiteten utvikles gjennom flere stadier mens man deltar 

i et lederutviklingsprogram, før den oppfattes som en integrert del av egen identitet, er 

utviklet av Komives, Owen, Longerbeam, Mainella og Osteen (2005). Leader Identity 

Development-modellen (LID-modellen) kom som et svar på behovet for å forstå hvordan 

lederidentitet utvikles for å kunne utforme et lederutviklingsprogram (s. 594). I en studie av 

studenters utvikling av lederidentitet, identifiserte de seks stadier studentene gjennomgikk i 

sin utvikling av en lederidentitet. Det varierte fra person til person hvor lang tid de var på et 

stadium før de gikk videre til neste. Hver overgang fra et trinn til det neste, var påvirket av 

den egenutviklingen de opplevde og det praksisfellesskapet de virket i. Slik sett tar modellen 

opp i seg Wengers (2004) betydning av deltakelse i et praksisfellesskap i et studieforløp. Hele 

identitetsutviklingen skjedde alltid i en kontekst av påvirkning fra voksne rundt og 

medstudenter, og hvor mulighetene for meningsfull involvering og refleksjon preget 

prosessen. Utviklingen av en lederidentitet gjennom disse seks trinnene kan på ingen måte 

skje i et vakuum. LID-modellen tar opp i seg betydningen av eget levd liv, helt fra tidlig 

barndom. I tillegg viser modellen at påvirkning fra voksne og medstudenter er viktig for den 

utvikling studentene går igjennom (Komives et al., 2005, Komives, Longerbeam, Mainella, 

Osteen & Owen, 2009). Som Hubermans modell for karriereutvikling hos lærere (beskrevet i 

Møller, 2004, s. 28), kan også denne modellen kritiseres for å være statisk i og med at 
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utviklingen bare går i en retning, og så stagnerer på et endelig nivå (DeRue & Ashford, 2010), 

men den kan også være tenkt som en forenklet modell. Formålet med modellen har vært å 

bidra med en tankemodell for utvikling av lederutdanningsprogrammer, integrert med andre 

utviklingsteorier (Komives et al., 2009).  

 

Figur 4: Viser hvordan lederidentiteten utvikles gjennom seks stadier (Komives et al., 2005 s. 599) 

 

Lysø (2014) sin modell for felles refleksjon og erfaringsdeling i lederutvikling kan på sin side 

tolkes som mer dynamisk, med faktorer som gjensidig påvirker hverandre. Også denne 

modellen bygger på Wenger (2004) sin teori om at identiteten konstrueres gjennom deltakelse 

i ulike praksisfellesskap, der et felles språk er sentralt for å oppleve tilhørighet. Videre ser vi 

et fokus på at ledere lærer av hverandre gjennom felles refleksjon over erfaringer, noe som er 

beslektet med Giddens (1996) tanker om at identitet utvikles gjennom refleksjon, men Lysø 

hevder også at det å beherske språket, få en økt selvforståelse og større trygghet i egen 

lederrolle er sentrale elementer for konstruksjon av lederidentitet. Som Dale (1997, 2006), er 

også Lysø opptatt av utviklingen av et felles språk. Det er likevel en vesentlig forskjell 

mellom dem. Dale er opptatt av et felles fagspråk basert på utdanningsteori for å kunne 

diskutere kvalitet i skolen.  Lysø på sin side er opptatt av at lederprogrammer bidrar til 

utvikling av et lederspråk, blant annet ved at deltakerne snakker om og har refleksjoner rundt 
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ledelse med andre ledere, noe som i sin tur skaper et fellesskap og en identitet som medlem i 

en gruppe av ledere. Deltakerne i lederutdanningsprogram utvikler altså et bilde av seg selv 

som leder og læringsprosessene i lederutviklingsprogrammer kan således bidra til utvikling av 

en sterkere identitet som leder (Lysø, 2014, s. 167). 

 

Figur 5: Felles refleksjon og erfaringsdeling i lederutvikling (Lysø, 2014 s. 163) 

 

I tidsrommet 2007-2009 ble det i Sør-Afrika gjennomført en studie som undersøkte 

skolelederes konstruksjon av lederidentitet gjennom deltagelse i et lederutviklingsprogram 

(Moorosi, 2014). Analysen identifiserer tre faktorer som grenser til og former konstruksjonen 

av lederidentitet gjennom deltagelse i lederutviklingsprogrammet: 1) Utviklingen av 

personlige egenskaper, 2) samspill med egen bakgrunn og kontekst og 3) samspill med 

nettverk og en mentor. Studien støtter seg på DeRue og Ashford (2010) sin teori om hvordan 

konstruksjon av lederidentitet er både en individuell utvikling av lederegenskaper, en 

refleksiv prosess der omgivelsenes syn på oss som ledere eller ikke og medlemskap i grupper 

som assosieres med ledelse, er av betydning for konstruksjonen. Moorosi (2014) peker også 

på at vi påvirkes av bakgrunnen vår og identitetsvariabler som kjønn, rase og status, og at 

dette medvirker til å forme oss som ledere. I tillegg vil et lederutviklingsprogram som tilbyr 

mentorordninger og et nettverk av andre ledere gi muligheter for felles refleksjon og dermed 

konstruksjon av lederidentitet, noe som sammenfaller med Lysø (2014) og Giddens (1996) 

sitt syn på at identitet konstrueres og rekonstrueres gjennom refleksjon over egne erfaringer. 
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2.2.4 Oppsummering om lederutdanning 

Målsettingen med skolelederutdanningen var blant annet å gi skoleledere kraft og trygghet til 

å lede. Utviklingen av en profesjonell lederidentitet som ivaretar innsikt i utdanningsteori, 

hvordan denne kan omsettes i planlegging og vurdering av opplæring, sosialisering gjennom 

yrkesdeltagelsen og ferdigheter i å analysere og reflektere er, etter Dale sin mening, 

avgjørende for å gi skoleledere på alle nivåer kraften og tryggheten de har behov for (Dale, 

2006).  

Det har gjennom evalueringer vist seg at skoleledere som har gjennomgått Rektorutdanningen 

i stor grad er tilfreds med utdanningen, uavhengig av lærested, og deltakerne opplyser om at 

de føler en større trygghet i rollen som skoleleder (Hybertsen et al., 2014, Caspersen et at, 

2017). Lysø (2014) peker i tillegg på at et viktig bidrag er at man kan se på egen praksis på 

nye måter.   

Flere har utarbeidet modeller for utvikling av yrkesidentitet. Komives et al. (2005) har 

gjennomført en studie av hvordan unge lederstudenter utvikler sin lederidentitet. men studien 

kan kritiseres for å være for statisk. Lysø sin modell for refleksjon og erfaringsdeling i et 

lederutviklingsprogram knytter generering av lederspråk sammen med praksis og 

konstruksjon av lederidentitet på en måte som gir rom for at ledere er innom de ulike 

momentene flere ganger gjennom sin utvikling. Den viser at identitetsutvikling, utvikling av 

lederspråk og å skape mening om praksis påvirker hverandre innbyrdes. På samme måte som 

modellen til Lysø (2014), er Moorosi (2014) sin modell for identitetsutvikling gjennom et 

lederutviklingsprogram dynamisk. Den fanger opp hvordan omgivelsene ser oss som ledere 

eller ikke går hånd i hånd med utviklingen av vårt eget syn på oss selv som ledere. Denne 

prosessen skjer i den konteksten vi lever og arbeider i, er under påvirkning av vår bakgrunn 

og styrkes gjennom refleksjon sammen med andre ledere og eventuelle mentorer. Imidlertid 

er det ingen av disse modellene som får fram betydningen av utdanningsteori som bidrag til å 

utvikle felles begreper om kvalitet i utdanning, noe som har vært Dales poeng (Dale, 1997, 

Dale, 2006). 

2.3 Styringskontekst 

Begrepet styringskontekst kan forstås som forholdene som påvirker rektors styring av skolen, 

og kan deles inn i situert, materiell og ekstern kontekst. Situert kontekst omhandler forhold på 
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den enkelte skolen, materiell kontekst er de ressursmessige forholdene og den eksterne 

konteksten relateres til press, forventninger og målsetninger fra utdanningsmyndigheter, 

foreldre og media (Bjordal, 2016). Til den eksterne styringskonteksten hører ansvarsplikten til 

rektor, og vi kan skille mellom ulike former for ansvarsplikt. Den samfunnsmessige 

ansvarsplikten dreier seg om skolenes ansvar for å oppfylle mandatet de er gitt, og kan gi seg 

uttrykk i læreplaner og lovverk. Rektors plikt til å dokumentere og rapportere til skoleeier kan 

kalles den hierarkiske ansvarsplikten. Den profesjonelle ansvarsplikten omhandler 

skoleledernes og lærernes kollektive ansvar for å gi opplæring av høy kvalitet (Møller, 2004).  

I dette delkapittelet redegjør vi først for den historiske utviklingen av hvordan 

styringskonteksten for skoleledere har endret seg gjennom årene, fra at rektor var «den 

fremste blant likemenn» til at han eller hun nå forventes å være en leder for en kommunal 

virksomhet (Langfeldt, 2008 s. 123). Deretter tar vi for oss New Public Management (NPM) 

sitt inntog som styringslogikk i skolesektoren, samt hvordan dette synes å influere på hvordan 

skoleledere blir stilt til ansvar for elevresultater og økonomistyring. Fokuset har blitt flyttet 

fra helhet og dannelse til at målbare elementer fra helheten testes gjennom blant annet 

nasjonale prøver, slik at rektors pedagogiske ledelsesarbeid blir å sørge for å oppnå målbare 

læringsresultater (Briseid, 2017). Spenningsfeltene skoleledere står i mellom forvaltning, 

profesjon og tradisjon blir belyst, samt rektors maktgrunnlag, med en forklaring på legalitet 

versus legitimitet. Avslutningsvis i delkapittelet tar vi for oss hvordan mulige dilemmaer og 

verdikonflikter kan få betydning for hvordan man forstår seg selv som leder.  

2.3.1 Historisk utvikling 

Tradisjonelt har læreryrket vært preget av individuell autonomi, men også av solidaritet og 

kollegiale beslutningsformer (Svensson & Karlsson, 2008).  Tilliten til lærerprofesjonen var 

høy, basert på deres lange utdannelse, referanser til vitenskap og utprøvd erfaring. Skolene 

var preget av det som kan kalles profesjonsstyring, der den kollegiale organisasjonsformen sto 

sentralt (Svensson & Karlsson, 2008).  

Den historiske utviklingen når det gjelder ledelse i skolen viser at rektors ansvarsområder har 

endret seg mye fra 60-tallet, da rektor var «den fremste blant likemenn» og fram til i dag. 

Snakket om styring og ledelse i skolen har endret seg og dette utgjør en del av konteksten 

skoleledere lever og virker i. Briseid (2017) forklarer tre styringslogikker, beskrevet i figur 6, 

som hver for seg har dominert i de ulike tiårene fram til 2000-tallet.  
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Fig 6: Oversikt over styringslogikk og definisjonen av rektor som pedagogisk leder (Briseid, 2017 s. 11) 

 

På 60-tallet hadde rektor i hovedsak ansvaret for de administrative oppgavene ved skolen, og 

han eller hun hadde et begrenset handlingsrom. Rektor var først og fremst en miljøbygger og 

inspirator. Den dominerende styringslogikken på denne tiden var det Briseid (2017) kaller 

nettverk, og tok utgangspunkt i at lærerne hadde et individuelt ansvar for å finne 

samarbeidspartnere i det pedagogiske arbeidet. Nettverkslogikken er preget av møter mellom 

mennesker, gjensidighet og bytteprosesser. Endringene i rektorrollen og synet på skoleledelse 

i Norge skjedde gradvis, og var i begynnelsen lite influert av forskning på feltet (Møller, 

1996). Mot overgangen til 70-tallet ble rektors rolle styrket som pedagogisk leder. Rektor 

skulle nå sørge for at alle fikk medbestemmelse gjennom organer som foreldreråd, elevråd og 

lærerråd, og han eller hun fikk en mer aktiv rolle (Briseid, 2017). Den dominerende 

styringslogikken på denne tiden og gjennom 80-tallet var kollegium, preget av fellesskap og 

av likeverdige deltakere. På 80-tallet ble rektor tydeligere oppfattet som kommunens 

representant, og fikk utvidet sine pedagogiske lederoppgaver blant annet med ansvar for 

planlegging og tilrettelegging av pedagogisk utviklingsarbeid. Rektorrollen var fortsatt preget 

av dialog med mål om beste løsning, men den hierarkiske styringslogikken fikk også større 



22 

 

plass. Gjennom tiårene fram til 2000-tallet ser vi at nettverkslogikken gradvis har fått mindre 

betydning, mens den hierarkiske styringslogikken og ansvarsplikten har fått større og større 

plass i skolen. Det vises blant annet ved at skolene har en mer organisert struktur, der ulike 

posisjoner har ulik autoritet. Rektorene forventes å drive endringsledelse, de har fått et utvidet 

økonomi- og personalansvar, samt at de stilles til ansvar for elevenes resultater og må svare 

for disse både til skoleeier og samfunnet. Det har vært mye snakk om desentralisering i norsk 

skole, men som figuren på neste side viser, har den hierarkiske styringen av skolen økt jevnt 

de siste tiårene (Briseid, 2017). Vi ser i figuren at det kollegiale i skolene har stått sterkt 

gjennom årtiene, mens nettverkslogikken med «individuell autonomi for lærere» har sunket 

markant. Omvendt proporsjonalt med dette, ser vi at den hierarkiske styringen har økt med 

tiden.  

Moderniseringen av offentlig sektor i den vestlige verden har i stor grad har vært preget av 

NPM-inspirerte ideer, og i denne sammenhengen har både EU og OECD spilt en viktig rolle 

(Møller, 2017). Markedsstyringen sitt inntog i skolesektoren har bidratt til å endre 

forventningen til skoleledere (Hall, Møller, Schratz & Serpieri, 2017). I Norge skjedde dette i 

overgangen mellom 80- og 90-tallet, men først etter PISA-resultatene i 2001 kom endringene 

for alvor inn i skolen, blant annet med en mer resultatorientert politikk. Norske rektorer har 

erfart at økonomiske interesser eller effektivitetskrav i mange situasjoner kan overskygge 

samfunnsinteressene (Møller, 2017). Belønningssystemer og konkurranse mellom skoler har 

vært noen av virkemidlene. Rektorene har fått et utvidet ansvarsområde og er nå enhetsledere 

med en mer kompleks arbeidshverdag enn tidligere (Langfeldt, 2008, Utdanningsdirektoratet, 

2015). Politiske dokumenter tar til orde for tydelig lederskap for å endre skoler til lærende 

organisasjoner, og interessen for skoleledelse som fagfelt har vokst fram (Hall et al., 2017). I 

denne sammenhengen er etterspørsel og tjenester sentrale begreper. Rektor gjøres ansvarlig 

gjennom å skulle redegjøre for resultater, og må kunne svare for kvalitet i tilbudet på skolen, 

og hva som er årsaken til eventuelle avvik eller negative resultater. Styringsformen innad i 

skolen blir i større grad top-down, på bakgrunn av målbare resultater og satsningsområder 

bestemt av nasjonale og lokale myndigheter. Skolen får et betydelig innslag av kontroll i 

etterkant, og fokus flyttes fra profesjonell kunnskap, vurderingsevne og etikk til resultater og 

regler. Ytre kontrollformer utfordrer det politisk formulerte samfunnsoppdraget og den 

profesjonelt utformede etikken (Svensson & Karlson, 2008). 
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Begrepet ansvar er knyttet til individers frihet til å velge mellom ulike handlinger. På 

bakgrunn av valgene som tas, kan vi stilles til ansvar for de konsekvenser som oppstår for oss 

selv eller andre. Ansvarsbegrepet i norsk offentlig sektor har endret seg gjennom en innføring 

av NPM-liknende styringssystemer. Vi har sett en overgang fra ansvar under tillit 

(responsibility) til å ta ansvar gjennom å redegjøre for sin virksomhet (accountability). Enhver 

aktør må kunne svare for sine handlinger, og kunne vise til at de er i overensstemmelse med 

gjeldende lover og sosialt aksepterte normer. I tillegg til dette forventes man å utøve et 

profesjonelt skjønn (Svensson & Karlson, 2008). Skolen, og dermed rektor, kan stilles til 

ansvar av elever, foresatte, andre samfunnsaktører og skoleeier (Briseid, 2017). Skoleeier på 

sin side ansvarliggjøres av politisk ledelse i kommunen eller fylkeskommunen. På denne 

måten skapes et hierarkisk system, som kan tenkes å komme i konflikt med mulighetene for å 

skape en skole der ledelse er distribuert og utvikling ikke kun er styrt ovenfra men også 

initiert av lærerne og rektor i fellesskap. 

2.3.2 Spenningsfelt og verdikonflikter 

En skoleleder er avhengig av andre aktørers handlinger for å lykkes i jobben sin. Hverdagen 

vil preges av forholdet til skoleeier, til foreldre, til elever og ikke minst til lærere og andre 

ansatte ved skolen. Ulike grupperinger vil ha ulike forventninger til rektor, ut fra den rollen de 

selv har. Kelchtermans et al. (2011) benytter metaforen portvokter, og viser til at man som 

rektor ofte står i et krysspress mellom forventninger fra utsiden (samfunnet, foreldre) og 

innsiden (elever og lærere). Forventningene fra skoleeier og forventningene fra lærere vil 

kanskje vanskelig kunne la seg forene, og i tillegg kommer forventninger fra elever og 

foresatte om at skolen skal oppfylle elevenes stadig mer artikulerte rettigheter (Svensson & 

Karlsson, 2008). Dette innebærer blant annet å gi opplæring av høy kvalitet, i tråd med den 

profesjonelle ansvarsplikten (Møller, 2004). De mange forventningene som rettes mot 

skoleledere gjør noe med hvordan den enkelte forstår seg selv og skaper sin egen 

lederidentitet. 

Skolen kan på den ene siden beskrives som et hierarkisk forvaltningssystem, regulert av lover, 

regler, rundskriv og avtaleverk. På den andre siden kan skolen beskrives som et profesjonelt 

system med en relativt flat struktur. Personalet er høyst kompetent, og har med seg en 

tradisjon med stor autonomi i arbeidet. Det vil derfor ofte bli en dragkamp innad i systemet 

om det skal forstås som forvaltning eller profesjonelt system. Rektor blir både en offentlig 
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tjenestemann/-kvinne og en fagperson som skal kunne lede det pedagogiske arbeidet ved 

skolen og delta i en faglig debatt rundt profesjonell praksis i skolen. På den måten står rektor i 

et spenningsfelt mellom forvaltning og profesjon. Samtidig eksisterer det sterke tradisjoner i 

norsk skole, noe som fører til forventninger til rektors yrkesutøvelse både fra lærere, foreldre, 

elever og samfunnet for øvrig, noe figur 7 illustrerer (Møller, 1996). 

 

Fig 7: Rektors arbeid i spenningsfeltet mellom forvaltning, tradisjon og profesjon (Møller, 1996, s. 106) 

 

Rektor står videre i et spenningsforhold mellom autonomi og kontroll fra kommune og stat, 

og stilles til ansvar for elevenes læring. Dette synet kommer tydelig til uttrykk også i 

brosjyren fra Utdanningsdirektoratet, Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor, der 

det hevdes at ledelse i kunnskapsorganisasjoner er en kompleks og utfordrende jobb. Det 

stilles krav til rektor når det gjelder elevenes læring, styring og administrasjon, samarbeid og 

organisasjonsbygging, utvikling og endring. Det hevdes videre at ledelse i kunnskaps-

organisasjoner er mer utfordrende enn ledelse i andre organisasjoner, blant annet fordi 

medarbeiderne er selvstendige, kompetente og faglig orienterte, og at man som leder i det 

offentlige må balansere ulike hensyn opp mot hverandre (Utdanningsdirektoratet, 2015).  

OECD har vært en sterk pådriver for de endringene vi har sett i norsk skole de siste tiårene. 

Inspirert av OECD sine anbefalinger har det blitt utviklet nasjonale kvalitetsvurderings-

systemer, belønningssystemer, konkurranse mellom skoler og et system der enhver kan stilles 

til ansvar for kvalitet og resultater i en norsk kontekst. Da er det et paradoks at OECD 

samtidig anbefaler større autonomi der skoler i større grad fungerer som profesjonelle 

https://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYo7OpzJTbAhWBXCwKHdvqDDkQjRx6BAgBEAU&url=http://docplayer.me/51824529-Endringsledelse-fra-klasser-og-klassestyrer-til-basisgrupper-og-kontaktlaerer-trond-melvold-masteroppgave-masterprogrammet-i-utdanningsledelse.html&psig=AOvVaw2wr-U-QR6BN3PyBDQhhtXl&ust=1526916212822328
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fellesskap enn hierarkiske byråkratier (Møller, 2017). I den enkelte skolen blir dette en 

balansegang og et spenningsfelt som rektor må utføre sitt daglige arbeid innenfor. 

En rektor har et ansvarsområde som favner bredt, med både pedagogisk- og administrativt 

lederskap. Flere studier, blant annet ISSPP-studien, påviser sammenheng mellom god 

skoleledelse og effektive skoler (Møller, 2017, Hall et al 2017). TALIS-rapporten fra 2014 

(Carlsten, Caspersen, Vibe & Aamodt) viste at norske skoleledere, i større grad enn sine 

kollegaer i andre land, legger mer vekt på det administrative og økonomiske aspektet ved det 

å være skoleleder, enn på pedagogisk ledelse og kontakt med elever. Det kan imidlertid være 

et sprik mellom hvordan skolelederne prioriterer sine arbeidsoppgaver, og hvordan de faktisk 

ønsker å drive ledelse. 

Tidsperspektivet hører inn under spenningsfeltene rektor utfører sitt arbeid i. Enkelte 

undersøkelser viser at rektorer bruker rundt 35 % av sin tid til pedagogisk ledelse og 

personalledelse (Møller, Ottesen, Solbrekke & Aaserud, 2000), mens andre viser at 

skoleledere bruker omtrent 50 % av tiden til dette (Seland et al., 2012). Samtidig fremkommer 

det at arbeidsukene til skoleledere oftest strekker seg lang utover normalarbeidstid (Seland, 

2012). Når mye tid brukes til administrative oppgaver, tar det fokus bort fra oppgaver som 

krever pedagogisk kompetanse (Møller et al., 2000). Det kan imidlertid være vanskelig å 

skille mellom den administrative og pedagogiske ledelsesfunksjonen, da disse henger nøye 

sammen, noe som kan forklare de sprikende tallene i ulike undersøkelser. 

Press og arbeidsbetingelser kan medføre at visse lederidentiteter er vanskelige å realisere, og 

det kan være utfordrende å være skoleleder i kommuner styrt etter NPM-prinsipper (Møller, 

2004). Rektorer ved suksessfulle skoler ser på seg selv som voktere av bestemte verdier som 

er under press verden over (Møller, 2017). Mausethagen og Skedsmo (2017) problematiserer 

utfordringene ved at egne verdier kan komme i konflikt med effekter av resultatstyringen, noe 

som kan skape dilemmaer og spenninger i jobben som skoleleder. Deres og Møllers syn 

sammenfaller med påstandene fra Utdanningsdirektoratet (2015) om at skoleledelse er mer 

krevende enn annen ledelse fordi man må balansere mange ulike og motstridende hensyn. 

Konstruksjon av lederidentitet har altså sammenheng med både profesjonelle, sosiale og 

personlige forhold, hvor også verdiforankring spiller en rolle. De nevnte forholdene vil i 

vekslende grad dominere og utfordre den eksisterende lederidentiteten. For å kunne håndtere 

kriser og uforutsette hendelser som oppstår i arbeidshverdagen, er det viktig å ha en relativt 

stabil lederidentitet, noe som kan være utfordrende med press og økt grad av ansvarliggjøring 
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fra styrende myndigheter (Crow et al., 2016). Gjennom endringene vil skoleledere finne seg 

selv i et spenningsfelt mellom kontroll og autonomi, og kanskje i utakt med de etiske 

standarder som tradisjonelt har vært en del av skolen (Svensson & Karlsson, 2008). Craig 

(1999) beskriver hvordan det kan være vanskelig for ledere å ha oppfatninger om hva som er 

god skole og god ledelse som bryter med tidens rådende ideologi. Noen velger å tenke 

alternativt rundt krav ovenfra for å opprettholde sin personlige integritet og kunne se tilbake 

på en karriere de kan stå inne for. Når det stilles nye eller andre krav til arbeidstakere enn 

forventet, kan dette føre til behov for endringer eller justeringer av jobbidentiteten (Pratt et al., 

2006). Dette omtaler Pratt et al som å måtte gjøre et identitetsarbeid. Når arbeidsoppgaver 

endres, medfører dette ofte et behov for læring i jobben, men hånd i hånd med dette kommer 

også gjerne et behov for å tilpasse sin yrkesidentitet, slik at den du selv opplever at du er 

passer med det du faktisk gjør. Det handler om å opprettholde en integritet (Pratt et al., 2006). 

Rektor sin hverdag preges av de spenningsfeltene han eller hun utfører sitt arbeid i og de 

verdikonfliktene som til enhver tid oppstår i arbeid med mennesker og som en konsekvens av 

spenningsfeltene. Det er ikke til å komme fra at dette medfører mange dilemmaer som må 

håndteres. Vi kan skille mellom et problem og dilemma ved å si at problemer har løsninger, 

mens det ikke er mulig å finne en løsning på et dilemma. Dilemmaer krever etiske valg, der 

konkurrerende hensyn ikke kan tilfredsstilles samtidig. Dette kom tydelig fram i studien om 

rektor som pedagogisk leder i grunnskolen som ble gjennomført på 1990-tallet (Møller, 

1996). I denne studien ble det identifisert både lojalitetsdilemmaer og styringsdilemmaer. I en 

styringskontekst som preges av resultatstyring, kontroll og krav kan opplevelsen bli at 

kravene blir større enn det er ressurser til, noe som kan føre til en lavere motivasjon for 

arbeidet og muligens utbrenthet. Hvor vanskelig en slik situasjon vil være, avhenger av den 

graden av autonomi den enkelte opplever i sitt arbeide. En høy grad av autonomi vil kunne ha 

stor betydning for motivasjonen (Mastekaasa, 2008). Dersom vi ser på autonomi og 

motivasjon for arbeidet som viktige for den profesjonelle selvforståelsen (Kelchtermans, 

2009), kan man anta at situasjoner der man til stadighet må handle på tvers av egne verdier 

eller må velge mellom to ikke-ønskede alternativer kan medføre at lederidentiteten endres. I 

følge Craig (1999) har en leder få valg: å tilpasse seg til den rådende ideologien, å opptre som 

en «rebell», noe som kan få negative konsekvenser for egen karriereutvikling eller å finne en 

måte å etterleve egne verdier på innenfor de rammene som er gitt.  
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2.3.3 Rektors maktgrunnlag  

Skolesystemets hierarkiske ordning, der rektor ansvarliggjøres for skolens resultater og er å 

anse som skoleeiers representant ned i den enkelte skole, gir rektor et legalt maktgrunnlag. 

Rektor har en makt i organisasjonen på bakgrunn av den formelle posisjonen han eller hun har 

(Møller, 2004). Norske skoleledere snakker, mer enn sine kolleger i andre land, mer direkte 

om det å ha makt, og gir uttrykk for at de liker det og søker lederjobber for å kunne påvirke 

og utvikle skolen. Det er de senere årene også blitt mer akseptert å snakke om makt (Møller, 

2004, s 138). Imidlertid vil det være forskjell på hvordan skolelederne skaper sin forståelse av 

makt i den organisasjonen de er ansvarlig for. Enkelte skoleledere velger å anvende 

faglitteratur som identitetsmakt, altså at kunnskapen og den faglige tyngden de har med seg 

benyttes i dialog med eksempelvis lærerne (Møller, 2004 s. 119). Dette bekreftes av Vågan og 

Grimen (2008), som viser til at makt og kunnskap er vevd sammen ved at makt utøves ved 

hjelp av kunnskap (s. 412). Vi har makt til å påvirke gjennom deltakelse i sosiale fellesskap, 

eksempelvis praksisfellesskap. Dersom våre meninger oppfattes som betydningsfulle i disse 

fellesskapene, vil det sannsynligvis bidra til å styrke vår kompetanse og identitet (Møller, 

2004, s. 77). Praksisfellesskapene skoleledere deltar i vil også ha betydning for hvordan de 

skaper og forstår sin maktutøvelse (Wenger, 2004). Et slikt praksisfelleskap kan være 

ledergruppa ved den enkelte skole, eller rektorkollegiet i en kommune (Ottesen & Møller, 

2006). 

Det legale maktgrunnlaget er knyttet til den samfunnsmessige ansvarsplikten, som handler 

om å drive skolen innenfor lovverket både når det gjelder elevenes opplæring og rettigheter 

og lærernes rettigheter som arbeidstakere. Videre er rektor forpliktet til å drive skolen 

innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Nasjonale prøver og andre kvalitetsvurderinger 

skal gjennomføres, resultatene skal innrapporteres og rektor må igangsette 

kvalitetsutviklingsarbeid på skolen på bakgrunn av dette. Disse faktorene hører inn under 

rektors hierarkiske ansvarsplikt (Møller, 1996). Det legale maktgrunnlaget er på ingen måte 

tilstrekkelig for en leder. En leder er også avhengig av å ha legitimitet blant de som han eller 

hun leder dersom det skal være mulig å gjennomføre utviklingsarbeid eller igangsette ulike 

tiltak. Legitimiteten kan være knyttet til rektor som person, men er kanskje like ofte knyttet til 

rektors faglige trygghet og tyngde (Lillejord, 2011, Molander & Terum, 2008). Ledelse 

handler om relasjoner til andre, og at mennesker påvirker hverandre. Dette innebærer utøvelse 

av makt og kontroll innenfor rammene i organisasjonen (Ottesen & Møller, 2006). Faktorer 



28 

 

som er helt grunnleggende for en skoleleders maktposisjon, er knyttet til annerkjennelse, 

aksept og tillit, og disse må erobres og stadig reforhandles i samhandling med personalet og 

foresatte (Møller, 1996, Ottesen & Møller, 2006). Dette bekreftes også av DeRue og Ashford 

(2010), som i sin beskrivelse av leder- og følger identiteter forklarer at der det er klarhet i 

relasjonen mellom disse, så er det en større aksept og forståelse for at leder kan øve 

innflytelse på «følger». Dersom denne klarheten i relasjonen mangler, kan det oppstå 

spenninger og konflikt (s. 628).  

Det er ikke til å komme forbi at en del av rektors arbeidsoppgaver dreier seg om kontroll. Når 

behovet for kontrolltiltak melder seg, kanskje mot enkeltpersoner, blir oppgaven enklere å 

gjennomføre dersom personalet har tillit til at rektor håndterer slike utfordringer på en god 

måte (Langfeldt, 2008). Personalet må ha tillit til, eller ha erfart tidligere, at rektor har den 

kompetansen som er nødvendig for at kontrolltiltak skal skje innenfor gjeldene lov- og 

avtaleverk, at han eller hun har innsyn i hvordan arbeidsdagen oppleves for de ansatte og 

kjenner både skolen, personalet og de utfordringene de møter. Samtidig er det viktig å vise 

tillit, og ved å gjøre det mister man også noe av kontrollen ved at beslutningsmakt blir gitt 

tillitsmottakeren, som ofte vil få et større spillerom enn det tillitsgiver er klar over (Grimen, 

2008).  

2.3.4 Oppsummering om styringskontekst 

I kapittel 2.3 har vi vist hvordan de ytre rammene for skoleledelse har endret seg mye de siste 

tiårene. Gjennom en styringsstruktur i kommunene som bygger mer eller mindre på NPM-

baserte prinsipper, endres rektorenes og lærernes handlingsrom fra ansvar under tillit til 

ansvarliggjøring av resultater (accountability). Som en konsekvens av myndighetenes behov 

for dokumentasjon og rapportering medfører disse endringene i styringskonteksten at rektor 

blir stående i spenningsfeltet mellom tradisjonell tenkning om styring av skolen, 

forventningene til profesjonelt lederskap og rene forvaltningsoppgaver.  

Skoleledere vil også kunne oppleve å stå i et spenningsforhold mellom ytre og indre 

forventninger som ikke alltid er like enkle å forene, og hverdagen til en rektor preges av 

spenningsfeltene og de verdikonfliktene som oppstår som følge av disse. De mange 

dilemmaene som følger ved å inneha en lederjobb må håndteres, og en skoleleder kan velge å 

tilpasse seg, være rebell, eller finne en måte å ivareta egne verdier innenfor rammene som er 
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gitt (Craig 1999). Det er også flere som har påpekt at arbeidsbetingelsene og endrede krav til 

skoleledere vil ha innflytelse på lederidentiteten (Crow et al., 2016, Pratt et al., 2006). 

Vi har videre i dette kapitlet fokusert på betydningen av legitimitet for å sikre et 

maktgrunnlag. Dersom rektor ikke har legitimitet, vil det være vanskelig å gjennomføre 

endringer selv om den legale makten er udiskutabel. Legitimitet er et tillitsforhold mellom 

rektor og det personalet han leder, samt foreldre og elever. Tillit er ikke noe som kan tas for 

gitt, men noe som erobres og fortjenes gjennom det arbeidet rektor utfører og måten 

utfordringer håndteres på. 
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3 Studiens analytiske perspektiv 

I foregående kapittel gikk vi gjennom ulike perspektiver på dannelse av identitet. Videre så vi 

på lederutdanning som er og har vært tilgjengelig for skoleledere, samt noen perspektiver på 

utvikling gjennom utdannelse. I siste del av kapittelet så vi på kunnskap om endringer i 

styringskonteksten de siste tiårene og hvilke arbeidsbetingelser styringskontekst gir for ledere 

i skolen. Valget av disse temaene springer ut av problemstillingen for denne oppgaven:  

På hvilken måte opplever skoleledere relasjonen mellom styringskontekst, 

utdanningsbakgrunn og konstruksjon av lederidentitet? 

På basis av vår gjennomgang av studier som har vært anvendt for å belyse identitetsdannelse, 

har vi valgt å hente inspirasjon fra litt ulike perspektiver for å belyse vår problemstilling. Som 

hovedperspektiv har vi valgt å anvende Wengers innramming av identitetsdannelse. Wenger 

(2004) viser nettopp hvordan identitet utvikles i samspill med andre i de ulike fellesskapene 

enhver er deltakere i. Oppsummeringen av faktorene han mener er avgjørende for utviklingen 

av identitet er (som allerede utdypet i kapittel 2):  

• Identitet som forhandlet opplevelse 

• Identitet som medlemskap av et fellesskap 

• Identitet som et læringsforløp 

• Identitet som et knippe multimedlemskap 

• Identitet som en relasjon mellom det lokale og det globale 

Vi tenker kanskje selv at vi er stort sett den samme gjennom livet. Dersom vi skiller mellom 

selvet og identitet, kan vi tenke at det er selvet som er relativt uforanderlig, mens evnen til å 

overvåke og analysere selvet er identiteten. De fleste opplever nok at vår bevissthet om selvet 

utvikles gjennom livet. Det kan derfor være fruktbart å anse utviklingen av identitet som en 

kontinuerlig prosess av konstruksjon og rekonstruksjon, når vi reflekterer over vår egen 

biografi. Her henter vi inspirasjon i Giddens (1996) vektlegging av språkets og fortellingens 

betydning og identitetsdanning som et refleksivt prosjekt. Et slikt perspektiv medfører at vi 

gjennom en lederutvikling, enten det skjer gjennom praksis, lederutdanning eller en 

kombinasjon av disse, endrer vår lederidentitet etter hvert som biografien vår blir stadig 

lengre. DeRue og Ashford (2010) hevder at deltagelse i et lederutviklingsprogram kan ses på 
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som et identitetsarbeid, et begrep som har likhetstrekk med Wengers (2004) begrep, 

harmoniseringsarbeid. 

I følge Dale (2006), bør en skolelederutdanning, som f.eks. rektorutdanningen, ivareta 

komponentene utdanningsteori, praktisering, sosialisering, utvikling og kritisk analyse av 

styringsdokumenter. Disse komponentene vil kunne hjelpe rektorer til å utvikle 

lederidentiteter som medfører at de gjør hensiktsmessige valg i sitt daglige arbeid med 

kvalitetsutvikling av opplæringen. Dale (2006) mener at skoleledere trenger innsikt i 

utdanningsteori, som de må kunne anvende gjennom sitt praktiske arbeid. Gjennom 

utdanningsteori utvikles det et fagspråk som muliggjør felles refleksjon og handling innenfor 

skolesystemet. Styringsdokumenter er konkrete uttrykk for nasjonale og lokale myndigheters 

krav til praksis i skolene, en beskrivelse av de legale rammene rektorer må arbeide innenfor.  

Lysø (2014) sin modell handler ikke om utdanningsledelse, men om lederutdanning på tvers 

av profesjoner. Hun kombinerer faktorer som refleksjon over praksis, konstruksjon av 

lederidentitet og generering av lederspråk til deltagelse med felles refleksjon og 

erfaringsdeling i et praksisfellesskap. Dette koples igjen til trygghet i lederrollen og 

identifisering som leder. Selv om Dale (2006) og Lysø (2014) har ulike perspektiv på 

teorigrunnlaget som ligger til grunn i en lederutdanning, ser vi det likevel slik at deres 

perspektiver på hver sin måte kan bidra til å belyse relasjonen mellom den lederidentiteten 

rektorer utvikler og den formelle utdannelsen de har.  

Hverdagen til en skoleleder preges av forholdet til skoleeier, foreldre, elever og til de ansatte 

ved skolen. Disse vil ha ulike forventninger til rektor, ut fra den rollen de selv har. Rektor står 

som en portvokter i krysspresset mellom forventninger fra utsiden og innsiden (Kelchtermans 

et al., 2011). Disse forventningene vil ofte være vanskelige å forene (Mausethagen & 

Skedsmo, 2017), og i tillegg kommer resultatkrav og forventninger om at skolen skal oppfylle 

elevenes stadig mer uttalte rettigheter (Svensson & Karlsson, 2008). Endrede, og kanskje 

motstridende krav til yrkesutøvelsen kan medføre at det ikke er samsvar mellom det vi må 

gjøre og hvem vi mener at vi er, da noen trekk ved styringskonteksten kan gjøre det vanskelig 

å realisere visse lederidentiteter (Møller, 2004). Når arbeidsoppgavene våre ikke stemmer 

overens med egen yrkesidentitet, så tilpasser vi oftere identiteten for å passe til oppgavene 

enn omvendt (Pratt et al., 2006). Hvis egen identitet stadig utfordres og må endres, kan det 

imidlertid være vanskelig å løse hverdagens utfordringer. En relativt stabil lederidentitet 
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omtales som viktig, men kan være utfordrende å realisere med press og økt grad av 

ansvarliggjøring (Crow et al., 2016). Wenger (2004) legger størst vekt på de fellesskapene 

som vi direkte er medlemmer i, men får ikke nødvendigvis fram relasjonene mellom den 

strukturelle konteksten og det handlende individ. Her kan Bourdieus perspektiv, beskrevet hos 

Møller (2004), være en hjelp til forståelse. Bourdieu løfter, ifølge henne, frem hvordan den 

historiske, politiske og sosiale konteksten vi lever og arbeider i også vil forme vår identitet, 

og at den verdenen vi fødes inn i påvirker oss på måter vi ikke er bevisst. Likevel vil det 

påvirke våre valg gjennom livet. Vi mener at Bourdieus perspektiver kan være nyttige når vi 

undersøker relasjonen mellom utviklingen av lederidentitet og den styringskonteksten rektorer 

opplever.  

Med andre ord; i denne studien forstår vi konstruksjon av lederidentitet som en sosial, 

relasjonell og refleksiv prosess som pågår kontinuerlig gjennom hele livet, på alle de arenaer 

vi deltar i. Yrkesidentiteten, og dermed lederidentiteten, skapes i kryssfeltet mellom praksis 

og utdanning, under påvirkning av våre verdier, den historiske og kulturelle konteksten, våre 

personlige erfaringer og de forventningene vi har til fremtiden. 
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4 Metode 

I dette kapittelet redegjør vi for vårt valg av metode for datainnsamling, og de etiske 

betraktningene vi har gjort i forbindelse med studien. Videre beskriver vi gjennomføringen av 

forskningsstudien.  

4.1 Valg av metode 

Formålet vårt med studien har vært å undersøke utviklingen av lederidentitet og mulige 

sammenhenger til lederutdanning og styringskontekst. Vi startet derfor med et søk etter 

relevant teori knyttet til begrepene lederidentitet, lederutdanning og styringskontekst. Vi har 

valgt et kvalitativt forskningsdesign, med intervju som metode. I startfasen av vårt prosjekt 

vurderte vi både en kvantitativ studie, med en spørreundersøkelse til et større utvalg av 

skoleledere, samt en kvalitativ studie basert på intervjuer av fire til seks skoleledere. Til vår 

studie, der fokuset er å få skoleledere til å beskrive utvikling av lederidentitet, vurderte vi 

intervju som mest relevant, da vi forstår utvikling av lederidentitet som et refleksivt prosjekt 

betinget av kulturelle og sosiale forhold. Da er intervju en egnet metode for å avdekke 

skolelederes eget syn på hvordan de konstruerer sin lederidentitet, samt hvilken rolle de 

opplever at en formell utdannelse og den styringskonteksten de arbeider under har. Intervjuet 

gir mulighet til å be om utdyping, eksemplifisering og presisering av meningsinnhold. 

Skolelederne ble bedt om å reflektere over hendelser og forhold i arbeidslivet som de 

opplever har ført til utvikling og læring som leder. Vi ønsket å la skolelederne fortelle sine 

livshistorier med fokus på de opplevelsene de har hatt gjennom sin karriere, og valgte å bruke 

et narrativt perspektiv og en åpen intervjuform. 

I oppstartsfasen ble både strukturerte, semi-strukturerte og narrative intervjuer vurdert, og i 

pilotprosjektet valgte vi å gjennomføre semi-strukturerte intervjuer. Disse intervjuene ga oss 

utfyllende svar på enkelte av forskningsspørsmålene våre, mens vi på andre områder fikk lite 

relevant data. Som følge av pilotstudien måtte vi utarbeide en ny intervjuguide, og valgte da å 

endre til en mer narrativ tilnærming på intervjuene, fordi vi i større grad ønsket å fokusere på 

historiene intervjupersonene forteller (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 182). 

Goodsons (2000) skille mellom livsskildringer og livshistorier har vært en viktig inspirasjon 

for oss både i utforming av intervjuguide og i analysen. Livsskildringene er nære og 
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personlige og dreier seg om den enkeltes liv, mens livshistoriene setter livsskildringene inn i 

en historisk og samfunnsmessig kontekst. Den plassen vi har i familien og i samfunnet, de 

rollene vi er forventet å spille, store og små historiske hendelser, vil alt sammen kunne 

påvirke den historien vi forteller om oss selv. Det vil også være slik at de fortellingene vi 

forteller om oss selv og våre liv har en form som er formet av det livet vi lever og den 

kulturen vi er en del av. Goodson (2000) kaller dette et manus, og mener at manusets form har 

endret seg gjennom historien. De manus som har en godtatt form, vil kanskje også forme vår 

karrierehistorie, siden de signaliserer noe om forventninger fra samfunnet. Siden disse 

manusene er kulturelt betinget, stiller Goodson (2000) spørsmålet om ikke historiene lærerne 

forteller om seg selv i stor grad er formet av det synet på deres rolle og deres karriere som til 

enhver tid er rådende og anerkjent i offentligheten (Goodson, 2000).  

I en studie av læreres praktiske kunnskap og hvordan de utvikler denne gjennom sin karriere 

identifiserer Clandinin og Connelly (1998) tre typer historier de forteller om seg selv når de 

blir bedt om å se tilbake på sin egen karrierereise: Den autoritative historien (sacred story), 

den fortrolige historien (secret story) og søndagsfortellingen (cover story). I den autoritative 

historien kan vi gjenkjenne styringen ovenfra, og de føringer som er gitt om hvordan skolen 

bør være. Historien er gjerne knyttet til politiske vedtak eller forskning. Den fortrolige 

fortellingen får vi bare høre når den som intervjues stoler på intervjueren og er sikker på at det 

som fortelles, ikke vil brukes mot dem. Søndagsfortellingen kan beskrives som en historie 

som viser det man vet er anerkjent og god praksis (Møller, 2004, s. 39 - 40). En mulig svakhet 

ved vår metode er at vi risikerer å høre stort sett søndagsfortellinger, autoritative fortellinger 

eller en blanding av disse. I løpet av en enkelt intervjusituasjon vil vi vanskelig kunne skape 

en relasjon til de intervjuede som gjør at de føler seg trygge nok til å fortelle den fortrolige 

historien. Dette er det viktig å være klar over i intervjusituasjonen, og forsøke å skape en 

atmosfære der informantene føler trygghet. Videre må analysen av dataene skje i lys av at det 

muligens ikke er fortrolige historier vi har fått fra rektorene. 

Når en forsker skal få frem livshistorien til et intervjuobjekt, må det i tillegg til 

intervjuobjektets personlige rekonstruksjon av hendelser og erfaringer, hentes inn informasjon 

som kan fortelle om den konteksten intervjuobjektet har hatt eller har sitt virke i. Det kan 

derfor være viktig å etterspørre tidligere livserfaringer, livsstil både på jobb og i andre 

sammenhenger, livssyklus og karrierestadier, kritiske hendelser i privatliv og arbeidsliv og 
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personens relasjon til sin tids historie. Utforskingen av fortellingen i sin kontekst, bør være et 

samarbeid mellom forsker og intervjuobjektet (Goodson, 2000, s. 61-62).  

I en narrativ analyse er vi opptatt av historiene som er fortalt i intervjuene (Kvale & 

Brinkmann, 2015 s. 251). I den narrative analysen av intervjudataene, vil vi måtte tolke de 

utsagnene vi finner inn i en kontekst, samt se svarene fra de ulike skolelederne i sammenheng. 

De mange historiene vi får høre i intervjuene vil bli forsøkt satt i sammenheng slik at vi 

rekonstruerer en mer fortettet og sammenhengende historie enn det hvert enkelt intervju gir 

(Brinkmann, 2015). For å sikre validitet, bør tolkningene sjekkes ut, f.eks. ved å se på 

liknende studier eller ved å la skolelederne uttale seg om rimeligheten av dem.  

Livshistorieforskning hadde sin storhetstid på tidlig 1900-tallet. Metoden hadde en 

tilbakegang da statistiske metoder kom sterkere inn, men har de senere årene opplevd fornyet 

interesse. En av styrkene ved å studere livshistorier er at vi kan få avdekket nye perspektiver, 

vi kan få de personlige historiene, de som ikke er tilgjengelige for oss ved metoder som 

observasjoner eller statistiske spørreundersøkelser. Livshistorieforskning gir individet 

mulighet til å tale for seg selv, men det er viktig å være klar over at den personlige historien 

ikke vil være løsrevet fra kulturen den enkelte lever i. Vi må derfor se de personlige 

fortellingene i lys av samtidshistorien, de bredere sosio-historiske sammenhengene (Goodson, 

2000). 

Motstanden mot metoden dreier seg om det representative og at livshistorieforskning er 

tidkrevende fordi det vil generere mye data. Metoden har en svakhet ved at livsskildringene 

ikke gir oss generaliserbar viten med sikre opplysninger om det som er typisk (Goodson, 

2000). Skildringene vi hører vil være den enkeltes, de vil ikke kunne representere flertallet av 

skoleledere, men mange skoleledere vil kanskje kunne kjenne seg igjen i historiene. Vi kan 

heller ikke vite om informantene gir oss søndagsfortellingen eller «glansbildet», eller om de 

deler den fortrolige fortellingen. Livshistorieforskning krever et forhold mellom forsker og 

informant – det kreves mer enn et bekjentskap (Connelly og Clandinin, 1990). Vi erfarte i 

pilotundersøkelsen at informantene da til en viss grad delte den fortrolige fortellingen. Dette 

var informanter vi kjente litt fra før, og de følte seg kanskje tryggere også fordi de visste at 

det bare var snakk om en pilotstudie. Vi har i dette prosjektet derfor forsøkt å legge til rette 

for en trygg og avslappet intervjusituasjon, ved at vi selv er skoleledere som intervjuet 

skolelederne på deres arbeidsplass, men er også forberedt på at informantene kanskje ikke vil 

fortelle oss den fortrolige fortellingen. Det forutsettes også at skildringene fra informantene 
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suppleres med andre kilder, så vi har trukket inn og vil sammenlikne våre funn med tidligere 

forskning på området.  

4.2 Gjennomføring 

Vi vil her gå inn på begrunnelse for valg av informanter, forarbeidet vi har gjort, den 

praktiske gjennomføringen samt veien fra tale til tekst.  

4.2.1 Kriterier for utvalg 

Siden hensikten med prosjektet blant annet er å undersøke om rektorer opplever 

styringskontekst som en faktor når deres lederidentitet utvikles, planla vi å intervjue rektorer 

fra kommuner med ulike styringssystem. Den opprinnelige tanken var å intervjue to rektorer 

fra en to-nivåkommune, og to rektorer fra en tre-nivå kommune. Bakgrunnen for dette var en 

hypotese om at arbeidshverdagen vil arte seg noe forskjellig i to ulike organisasjonstyper. Av 

praktiske årsaker ønsket vi å finne intervjuobjekter i rimelig reiseavstand fra egen bopel. Når 

vi samtidig ønsket at intervjuobjektene hadde formell lederutdannelse, og at de ledet skoler av 

omtrent samme størrelse og type (1-7 vs 1-10), viste det seg vanskelig å finne noen som 

innfridde alle kravene. Vi endte derfor opp med å spre oss over tre kommuner. To rektorer er 

fra samme tre-nivå-kommune og leder hver sin 1-7-skole. De to andre er fra ulike kommuner. 

Den ene er fra en to-nivå kommune og leder en 1-10-skole, mens den andre leder en 1-7-skole 

i en kommune som ble omorganisert til en tre nivå-kommune kort tid før intervjuet ble 

gjennomført. Sistnevnte rektor hadde derfor erfaringer både fra en to-delt og en tre-delt 

kommunestruktur. Alle de intervjuede rektorene har en formell skolelederutdanning. To av 

rektorene har rektorutdanning i fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved 

Universitetet i Oslo, en har master i utdanningsledelse fra ILS og den siste har lederutdanning 

fra Høgskolen i Vestfold.  

Vi ønsket i denne studien også å snakke med rektorer med både nyere og eldre lederutdanning 

for å se om det ble tillagt betydning i utvikling av lederidentitet. Et av intervjuobjektene har 

jobbet som rektor i ca. 10 år etter endt lederutdannelse, en har jobbet i ca ett år og to har 

jobbet i fem år. Begge kjønn er representert i denne studien, da to av rektorene var kvinner, og 

to menn. Diskurser om kjønn og ledelse har endret seg gjennom årene og kvinner og menn 

har fått utdelt ulike «manus» på skolelederarbeid på ulike tidspunkt (Møller, 2004). Vi ser 
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ikke disse forskjellene i vår studie, og har derfor valgt å referere til alle informantene som 

hunkjønn for i større grad å ivareta anonymiteten. 

Vi har valgt ikke å intervjue skoleledere i egen kommune, fordi vi så for oss at det kunne 

gjøre det vanskeligere å ha en analytisk og mer objektiv tilnærming til forskningen.  

4.2.2 Forarbeid 

I intervjuene var vi opptatt av å få frem faktorer i intervjuobjektenes liv som har hatt 

betydning for den lederidentiteten de har i dag. I utarbeidelsen av intervjuguiden la vi derfor 

vekt på å få frem livshistoriske data som tidligere livserfaringer, innebygde identiteter og 

kulturer, hvor i livssyklusen man er, ulike karrierestadier, samt kritiske hendelser. Dataene fra 

de intervjuede er det deretter viktig å sette inn i den konteksten og historien de lever i 

(Goodson, 2000). Siden problemstillingen i prosjektet dreier seg om hvordan styringskontekst 

og utdanningsbakgrunn kan relateres til utviklingen av en lederidentitet, var det også viktig at 

intervjuspørsmålene dreide seg om styringskonteksten de har stått i og arbeider i nå, og den 

betydningen de selv tillegger lederutdanningen sin. Høsten 2017 gjennomførte vi en 

pilotundersøkelse der to rektorer i egen kommune ble intervjuet. Vi brukte der en 

intervjuguide med spørsmål som direkte berørte identitet, styring og utdannelse. Vår erfaring 

herfra var at vi fikk den fortrolige fortellingen med gode svar rundt temaet styring og opplevd 

hverdag. Spørsmålene rundt identitet ble for direkte og dermed vanskelige å svare på for de 

intervjuede. Vi erfarte derfor at forskningsspørsmålene og intervjuguiden måtte endres for å få 

inn data som kan gi svar på problemstillingen. 

Goodson (2000) viser til at vi kan hente inn livshistoriske data på flere måter, og at tidligere 

livserfaring og bakgrunn er med og former vår praksis, samt at livsstil i og utenfor skolen og 

ledernes karrierestadier er viktig å fokusere på i forskningen. Med en overgang fra lærerrollen 

til en skolelederrolle vil nye relasjoner oppstå, og man vil kunne oppleve en rolletvetydighet. 

Utvikling av lederidentitet vil skje i et dynamisk samspill mellom vårt personlige livsløp, 

skolelederkarriere og yrkesprofesjon (Møller, 2004). De mange ulike spenningsforholdene en 

rektor kan stå i, dilemmaer og verdikonflikter som kan oppstå som følge av disse kan sette 

enkelte lederidentiteter under press (Møller, 2004, s.15). Slike problemstillinger kan ledere 

velge å løse på ulike måter, og Craig (1999) beskriver en rektor som velger å følge egen 

overbevisning når han mottar direktiver ovenfra, og som dermed blir sett på som rebell av 

sine overordnede, men som på den andre siden er godt likt av sine medarbeidere. 
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På bakgrunn av dette valgte vi å dele intervjuspørsmålene inn under hovedområdene: A) Egen 

karriereutvikling, B) Skoleledelse som yrkesprofesjon, C) Styring av skolen nasjonalt og 

lokalt og D) Mulige dilemmaer og verdikonflikter (se Vedlegg 1: Intervjuguide). 

I forkant av intervjuene fikk vi godkjenning for prosjektet fra Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste. Vi utarbeidet samtykkeskjemaer der vi blant annet orienterte om studien vår, og 

muligheten til når som helst å kunne trekke seg. Samtykkeskjema og intervjuguide ble lagt 

ved som dokumentasjon da vi søkte NSD-godkjenning (Se vedlegg 2: samtykkeskjema og 

vedlegg 3: Svarbrev fra NSD). 

I arbeidet med å finne intervjuobjekter og gjøre avtaler om intervjuer, benyttet vi internett for 

å skaffe oss en oversikt over to-nivå kommuner i østlandsområdet samt for å finne 

kontaktinformasjon til mulige informanter. Det viste seg vanskelig å finne intervjuobjekter på 

denne måten, da helt ukjente personer ikke responderte på forespørsel. Vi ende dermed med å 

bruke eget nettverk og fikk da kontakt med bekjente av egne bekjente, samt en tidligere 

medstudent. Intervjuene dermed ble avtalt med fire rektorer, delvis per telefon og delvis ved 

hjelp av e-post.  

4.2.3 Praktisk gjennomføring 

Alle de fire intervjuene ble gjennomført ved den enkelte rektors skole. To av intervjuene 

foregikk på rektors kontor, ett ble holdt på personalrommet siden skolen var feriestengt, og 

det siste ble holdt på et annet kontor ved rektors skole. Alle lokaliteter var valgt av 

intervjuede selv og de intervjuede samtykket skriftlig før intervjuene fant sted. I 

intervjusituasjonen valgte vi å fordele oppgavene slik at en og samme person intervjuet hver 

gang. Hensikten med dette var at intervjuene i størst mulig grad skulle gjennomføres på 

samme måte hver gang. Den andre personen tok notater underveis, og supplerte med noen 

ekstraspørsmål til slutt dersom noe ble uklart. Samtalene ble tatt opp på lydfil ved hjelp av en 

diktafon.   

4.2.4 Fra tale til tekst 

Vi valgte å transkribere intervjuene, og fulgte reglene for transkribering ved blant annet å gi 

intervjuobjektene pseudonym, merke korte og lange pauser under intervjuet, samt sjekke 

riktigheten av transkriberingen underveis (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Alle 
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intervjuene ble transkribert innen en uke etter gjennomføringen av det enkelte intervju. Vi 

valgte å transkribere selv fordi vi opplevde det som formålstjenlig, og fikk på den måten god 

innsikt i datamaterialet vårt, noe som var nyttig med tanke på de senere analysene.  

Vi satt sammen og transkriberte det første intervjuet, men satt hver for oss og transkriberte de 

andre tre. I etterkant ble intervjutranskripsjonene gjennomgått i fellesskap for å sikre 

reliabilitet. Vi hadde litt ulik tilnærming til hvor ordrett vi transkriberte i det første intervjuet, 

men hadde godt samsvar med innhold. I de videre intervjuene var vi i større grad samstemte. 

I forbindelse med analysen og drøftingen gikk vi dypere inn i lydopptakene for å velge sitater 

til bruk i drøftingene. Sitatene som er valgt ut, er valgt enten fordi de eksemplifiserer typiske 

utsagn blant våre informanter, eller fordi de var atypiske og bidro til å si noe om ulikheter. 

4.3 Analyse 

Det ikke er en bestemt standard for analyse og presentasjon av kvalitative data, men mange 

ulike tilnærminger er mulig (Cohen et.al 2011, Kvale & Brinkmann, 2015). Analysemetoden 

som velges må tilpasses materialet, og til biografiske studier som vår, anses en deskriptiv, 

narrativ analyse som mest egnet. En narrativ analyse krever heller ikke koding, men en 

kategorisering anses som nyttig (Cohen et al., 2011). Narrativ analyse fokuserer på historiene 

fra enkeltpersoner, eller analysen kan være en mer fortettet historie basert på fortellingene fra 

alle informantene. Språket i slike analyser holder seg tett opp til dagligspråket (Kvale & 

Brinkmann, 2015). En narrativ tilnærming fokuserer ikke så mye på fakta, men mer på 

meningen innholdet har for informanten. En metode kan være vertikal analyse, der tolkede 

data blir satt sammen til en helhetlig tekst og deretter en horisontal analyse der respondentene 

blir sammenliknet systematisk med hensyn til eksempelvis likheter, forskjeller og mønster, 

slik Kelchtermans beskriver (1993, s. 444-445). 

Vi har i vår oppgave valgt en tilnærming basert på Amia Lieblich sin narrative 

analysemetode, beskrevet hos Biott, Ottesen og Aaserud (2000) og hos Møller (2004, s. 40). 

Modellen baserer seg på det innbyrdes forholdet mellom to uavhengige dimensjoner, holistisk 

versus kategorisk og innhold versus form, og er delt i fire ulike tilnærminger for å lese og 

tolke narrativer. Hver av disse fire har ulike fokus. 
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• Holistisk – innhold; der fokuset er på helheten i fortellingen og det innholdet den 

presenterer. 

• Holistisk – form; der fokuset er på fremdrift og struktur i den helhetlige fortellingen. 

• Kategorier – innhold; der man identifiserer sentrale temaer med utgangspunkt i den 

helhetlige fortellingen. 

• Kategorier – form: der fokuset er på stilistiske karakteristika eller på selve språket i 

bestemte deler av fortellingen.  

 

Innledningsvis i analysen har vi valgt å fokusere på holistisk – innhold, og presentert hvert 

individ for seg. Selv om en narrativ analyse ikke krever koding, har vi i vår studie funnet det 

hensiktsmessig å benytte koding i det videre arbeidet med fokus på kategorier og innhold. 

Dette har vi gjort ved å bruke en åpen koding der vi har skrevet ned ord og begreper basert på 

informantenes egne ord. Disse er så gruppert i kategorier, en «axial coding» (Cohen et al., 

2011, s. 561). Vi har så gjort en selektiv koding, der vi har sett hvordan disse kategoriene er 

relatert til hverandre i temaer, og rekonstruert intervjutekstene der disse temaene gjenspeiles 

overskriftene.  

I denne studien har vi mye data, og forskningsspørsmålene har lagt premissene for hvilke 

hendelser vi har lagt vekt på i analysen og drøftingen. Vi har forsøkt å være rettferdig og tro 

mot fenomenet vi ønsker å undersøke, og har vært bevisst at vårt subjektive syn kan spille inn. 

En av svakhetene ved kvalitative studier som denne er at kvalitative data må tolkes, og at det 

kan være mange mulige tolkninger. Vi har derfor valgt å holde oss tett til transkriberingen ved 

at vi i våre fortolkninger av rektorenes fortellinger har brukt flere sitater (Kelchtermans, 

1994). Vi er også klar over at informantene har tolket og fortalt sine historier og relatert dem 

til oss som publikum med sine egne ord (Cohen et al., 2011). 

4.4 Validitet og reliabilitet 

Som i all forskning vil det også i denne studien være styrker og svakheter som påvirker 

resultatene, og i dette kapittelet beskriver vi hvordan vi har arbeidet for å sikre størst mulig 

grad av validitet og reliabilitet i studien.  Validitet handler om hvorvidt man måler det man 

tror man måler (Kvale & Brinkmann, 2015, Creswell, 2014), mens reliabilitet viser til hvor 

pålitelig studien er (Kvale & Brinkmann, 2015). 
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4.4.1 Validitet 

Validitet handler om å stille spørsmål om riktighet og styrke ved studien, og om metoden vi 

har valgt er egnet til å undersøke det vi sier vi skal undersøke (Kvale & Brinkmann, 2015).  I 

vår studie ønsket vi å få beskrevet skoleledernes egne historier om yrkesvalg, 

lederutdanningens betydning og deres opplevelse av arbeidsbetingelser, og anså at en narrativ 

intervjuform var bedre egnet enn andre metoder for datainnsamling. I livshistorieforskning 

ligger validiteten i vår evne til å presentere informantens subjektive realitet, altså 

informantens beskrivelse og definisjon av situasjonen (Cohen et al., 2011). En trussel mot 

validiteten er at vi er skoleledere som intervjuer andre skoleledere, og vi kan ha forutinntatte 

holdninger eller oppfatninger knyttet til temaene rektorene snakker om. Forskeren må 

gjennom hele prosessen være bevisst hvordan han eller hun kan påvirke forskningen. Det å 

undersøke feilkilder, se på alternative forklaringer, samt å vurdere andre mulige måter å forstå 

dataene på, er viktig i prosessen med å tolke dataene våre. Kvale og Brinkmann (2015) 

beskriver det som å spille djevelens advokat overfor egne funn (s. 279). Det er også viktig at 

dataene vi inkluderer i oppgaven er i samsvar med forskningsspørsmålene våre og tro mot 

fenomenet vi undersøker (Cohen et al., 2011)  

Maxwell (2013) beskriver særlig to spesifikke trusler mot validitet; bias og reaktivitet. Cohen 

et al. (2011) viser til at den mest praktiske måten å oppnå større validitet på, er ved å 

minimere antallet bias så mye som mulig.  Våre bias kunne eksempelvis være holdninger, 

meninger, det å finne data som passet til våre oppfatninger, samt misforståelser. Ved å være 

oppmerksomme på at vi kunne ha noen forutinntatte holdninger knyttet til tematikken i 

intervjuene, samt ved å sørge for tykke beskrivelser, «rich data» (Maxwell, 2013 s. 126), har 

vi forsøkt å redusere denne trusselen. Ved å være to som gjennomførte intervjuene sammen, 

hadde vi også en mulighet til å stille oppklarende spørsmål underveis, noe som reduserte faren 

for misforståelser. 

Når det gjelder reaktivitet er det ikke til å komme fra at vi som forskere og intervjuere er en 

del av studien, vi er forskningsinstrumentet, og har påvirkning på intervjusituasjonen. Det har 

derfor vært viktig for oss å gjennomføre intervjuene så likt som mulig, ved at den samme har 

intervjuet mens den andre har tatt notater underveis.  
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Asymmetri i intervjusituasjonen var et annet aspekt vi var klar over. Forskere kan oppleves 

som å være overlegne i situasjonen, og dette kan virke inn på det informantene forteller. Vi er 

selv skoleledere, og valgte å intervjue lederne i lokaler ved deres skoler, noe som bidro til en 

bedre balanse i intervjusituasjonen. Det er likevel ingen garanti for at skolelederne har unnlatt 

å si noe, eller at de kan ha formulert seg på en slik måte at de har forsøkt å fremstille seg selv 

i et bedre lys eller komme med den informasjonen de trodde vi ønsket å få.   

Valideringens syv stadier (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 278) understreker at validitet er noe 

man må tenke på gjennom hele forskningsprosessen, at det er viktig med kvalitetskontroll på 

hvert trinn fra tematisering og planlegging til den endelige rapporten. Dette har vi forsøkt å 

ivareta slik det er beskrevet ovenfor. 

Generalisering kan ikke gjøres på bakgrunn av våre funn, i og med at vi kun har fire 

informanter. Våre funn og tolkninger gjelder kun våre informanter, men det er ikke umulig at 

funnene likevel vil kunne gi gjenklang hos andre skoleledere. 

4.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om pålitelighet, i hvilken grad forskningen kan gjentas av andre og gi et 

tilsvarende resultat på et annet tidspunkt (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276). Cohen et al. 

(2011) hevder at man blant annet kan kontrollere reliabilitet ved å gjennomføre strengt 

strukturerte intervjuer med lukkede spørsmål og ved å skolere intervjuere i forkant. I våre 

intervjuer har vi derimot valgt en narrativ tilnærming, der informantene har blitt oppfordret til 

å fortelle sine historier. Det kan derfor ikke gis noen garanti for at andre intervjuere vil få 

nøyaktig samme resultat, siden relasjonen som etableres i intervjusituasjon mellom intervjuer 

og informant har betydning for hvordan samtalen forløper. For å sikre reliabilitet i så stor grad 

som mulig, har vi valgt at intervjuene ble gjennomført av den samme personen hver gang, 

mens den andre tok notater og eventuelt stilte noen tilleggsspørsmål til slutt dersom enkelte 

temaer ikke ble berørt eller besvart i tilstrekkelig grad. Tidlig i prosessen gjennomførte vi en 

pilotundersøkelse der vi testet intervjuguiden vår, og fikk da trent oss på å være i en 

intervjusituasjon. På bakgrunn av pilotundersøkelsen ble intervjuguiden endret, og vi valgte å 

utforme en guide som var noe mindre strukturert for å gi informantene våre muligheter til å gi 

en mer sammenhengende fortelling basert på fire hovedtemaer. 
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Ledende spørsmål kan være en trussel mot reliabilitet (Cohen et al., 2011). I denne studien 

valgte vi en narrativ intervjuform, noe som bidrar til å redusere denne trusselen ved at 

informanten er den som skal fortelle mest mulig.  

Reliabilitet er også søkt ivaretatt ved at vi begge har transkribert samtlige intervjuer, og at vi 

så har sammenliknet de to transkripsjonene for å sikre at vi har likt innhold. 

4.5 Forskerrollen og etiske betraktninger 

Det som er et forskningsprosjekt for oss, vil alltid til en viss grad være en invadering av livene 

til deltakerne i studien (Maxwell, 2013). Særlig gjelder dette i kvalitativ forskning, og i 

biografisk forskning spesielt. Under intervjuet vil informantene sitte ansikt til ansikt med 

forskerne, og de kan komme til å dele mer personlig informasjon enn de opprinnelig hadde 

tenkt (Kelchtermans, 1994). Vi må derfor ha det etiske perspektivet med i alle deler av 

forskningsprosjektet, og behandle innsamlet data med diskresjon.  

Intervjuforskning er en moralsk undersøkelse, da det er knyttet moralske spørsmål både til 

metoden og til målene for forskningen. Det menneskelige samspillet i intervjusituasjonen vil 

påvirke både de involverte og den kunnskapen som produseres i intervjuet. (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 95). Vi har sikret informantene konfidensialitet ved at rektorer og skoler 

er anonymisert. Informanter og skoler er gitt fiktive navn, informantene refereres alle til som 

kvinner, samt at vi refererer til at studien er gjort i tre kommuner på Østlandet. I vår studie er 

også navngitte personer i intervjuene anonymisert ved at de er gitt fiktive navn. Vi har dermed 

endret noe informasjon, men uten å endre innhold. Kvale og Brinkmann (2015) understreker 

viktigheten av å beskytte konfidensialiteten både til intervjupersonene og til personer nevnt i 

intervjuet. Lydopptakene og de transkriberte tekstene til denne studien er lagret på passord-

beskyttede PC-er for å ivareta dette. 

Deltakerne i studien har gitt informert samtykke til deltakelse og ble informert om hvordan vi 

ville sikre konfidensialitet ved oppbevaring og sletting av data. Vi stilte ingen direkte 

spørsmål som eksplisitt dreide seg om informantenes privatliv, og har ingen grunn til å tro at 

våre informanter opplevde deltakelsen som negativ eller etisk utfordrende. 
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4.6 Oppsummering av metode 

I denne studien har vi valgt et kvalitativt forskningsdesign, og intervjuet fire skoleledere om 

deres karrierereiser, utdanningsbakgrunn og opplevde arbeidsbetingelser. Vi valgte en narrativ 

tilnærming, der vi lot skolelederne fortelle sine historier.  

En og samme person gjennomførte samtlige intervjuer, mens den andre tok notater. 

Transkriberingen ble gjort av oss begge, og vi sammenliknet for å sikre reliabilitet.  

Vi har i analysen valgt en narrativ tilnærming med fokus på holistisk – innhold, og kategorier 

– innhold, basert på Amia Lieblich sin analysemetode. 

Underveis i prosessen har vi vurdert mulige trusler mot validitet og reliabilitet, og forsøkt å 

redusere disse truslene i størst mulig grad. Det etiske perspektivet er blant annet ivaretatt ved 

at informanter, navngitte personer og skoler er anonymisert.  
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5 Rektorenes beskrivelse av seg selv 

som leder, og vår fortolkning av deres 

fortellinger 

Vi innleder dette kapittelet med først å presentere hver rektor for seg. Funnene fra intervjuer 

og transkribering er videre organisert i tre underkapitler, sortert og basert hovedsakelig på 

forskningsspørsmålene. De tre underkapitlene er igjen delt opp i temaer som representerer vår 

konstruksjon av deres fortellinger, basert på sentrale kategorier i materialet (jfr kap. 4.3). 

Disse temaene omfatter karrierereisen via læreryrket, utdanning og den første lederjobben, til 

dagens rektorjobb, dilemmaer, ansvarsplikt og opplevde arbeidsbetingelser. 

5.1 Presentasjon av informanter 

Presentasjonene av intervjuobjektene er basert i stor grad på det de selv har fortalt om eget liv 

og egen hverdag, men også på det inntrykket vi sitter igjen med av den enkelte. Både ordvalg 

og kroppsspråk kan fortelle oss noe om den personen vi har foran oss, i tillegg til det personer 

selv uttrykker muntlig. I denne studien ser vi ingen kjønnsforskjeller, og har derfor valgt å 

presentere alle intervjuobjektene som kvinner. 

5.1.1 Anne 

Anne er rektor ved Ask Barneskole, i en mellomstor trenivå-kommune på Østlandet. Skolen 

er en 1.-7. skole med to klasser på hvert trinn. Elevtallet har vokst fra ca 200 til ca 300 etter at 

skolen fikk nybygg i 2006. Anne leder et kollegium bestående av 28 pedagogiske årsverk og 8 

årsverk assistenter, som også dekker SFO. SFO har egen leder. Skolen har en assisterende 

rektor i 60% stilling, som i tillegg har en rolle som spesialpedagog og som vikarressurs. 

Denne ordningen medfører at assisterende rektor har en fleksibel hverdag, slik at han er 

tilgjengelig for rektor når det er behov for det.  

Anne avsluttet relativt nylig sin rektorutdanning ved ILS. Hun startet opp som rektor ved 

skolen i august 2017, og er dermed inne i sitt første år som rektor.  

Når Anne beskriver seg selv som rektor, fremhever hun at hun har fått en rolle hun må fylle, 

og at hun i rollen tar på seg en kappe: «Du får en kappe – en tillit til at du behersker noe. Du 
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er egentlig bare liten og usikker, men får lov til...... fremstår som det motsatte.» Dette kan 

tolkes som noen av de utfordringene som møter en som er ny i lederjobben. Starten kan 

oppleves både krevende og forvirrende, og med mye prøving og feiling underveis.  

Vi tolker videre Anne sine utsagn i løpet av intervjuet som at hun fortsatt føler seg litt ny i 

denne rollen, og at hun føler seg usikker. Dermed setter hun pris på at skolen har en person 

ansatt som jobber med det merkantile, og som har vært ved skolen i lengre tid. «Hun er 

historieboka ved skolen, som vet hvordan ting har vært gjort før.....Det som har vært gjort før, 

og som fungerer bra av tidligere rutiner tar man vare på.» Samtidig ser hun at hun har 

kommet inn i en skolekultur som hun ønsker å endre enkelte aspekter av. Som et eksempel 

snakker hun om at det ikke er riktig at hun som rektor skal løse lærernes problemer for dem, 

men heller forsøke å ruste dem til å håndtere dem på egenhånd. Hun bruker «Apekatten på 

ryggen» som et bilde på et problem en lærer har:  

«De tenker at det er bare å komme hit, så hopper apekatten over til meg. En kultur for 

at man gjør sånn, så er læreren kvitt problemet sitt. Lærerne blir ikke bedre av det, og 

elevene lærer ikke av det. Sånn har jeg ikke lyst til å jobbe!»  

Videre forteller hun at enkelte lærere gjør valg på bakgrunn av hva som er enkelt for dem, og 

dermed ikke setter elevenes behov og rettigheter først. «Når du går ut av klasserommet for å 

ta deg en kaffekopp!! ....[.....] Jeg forventer at du er i klasserommet!» Et annet område hun 

ønsker å utfordre dem på, er tidsbruk i fellestiden: «Noen mener at det er uinteressant. De vil 

sitte og rette. Vil styre tiden selv.»  

På den ene siden uttrykker hun at hun er usikker i rollen og på den andre siden at hun ønsker å 

få til endringer og å lede. Men vi oppfatter også at hun ikke ønsker at personalet skal se på 

henne som en rektor som dominerer eller opphøyer seg selv på noe vis, og at hun forsøker å 

balansere mellom å være leder og å være på samme nivå som lærerne. Hun sier for eksempel: 

«Også det at jeg prøver – ikke briefe med det – men ......» og «Så er det å prøve å være et 

eksempel. Ikke at man skal være prektig eller et overmenneske.....»  

Hun beskriver seg selv som litt konfliktsky: «Jeg er av natur litt konfliktsky. Gjør som far 

min, jeg - går i fjøset. Det vet jeg.» Hun beskriver at hennes måte å håndtere sin 

konfliktskyhet på, er å forsøke å forutse konfliktsituasjoner, å være i forkant slik at hun kan 

unngå dem. Det kan være det samme personlighetstrekket som medfører at hun ikke helt 
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greier å bestemme seg for om hun skal være organisert i Utdanningsforbundet eller ikke. Hun 

opplever at lærere får støtte i Utdanningsforbundet, men at hun som leder ikke får det. I 

tillegg føler hun seg ikke ønsket på klubbmøtene. Da hun ble ansatt fant hun raskt ut at de 

andre rektorene i kommunen var i Utdanningsforbundet, og vi tolket henne dithen at hun så 

langt har beholdt sitt medlemskap fordi hun opplever at det er forventet: «De andre rektorene 

sitter der også...av lojalitet til dem tenker jeg. Så da betaler jeg heller noen hundrelapper 

hver måned for å få Utdanning i posten.» Deretter viser hun oss at hun får bladet 

Skolelederen fra Skolelederforbundet tilsendt i tillegg.  

På spørsmål om hva hun mener gir henne legitimitet som leder, mener hun at hennes erfaring 

som lærer, og det at hun går skolevandringer og dermed kjenner undervisningspraksisen til 

den enkelte, er viktig. Vi opplever at hun ønsker å være nær lærerne og deres hverdag. Det er 

i samarbeid med lærere i planlegging og i undervisning, samt i utviklingsarbeid at hun finner 

motivasjon og glede. Hun setter relasjonene til sine ansatte høyt: «Tror lederskap handler om, 

som Tian Sørhaug sier, først og sist relasjoner. Relasjonskompetanse må du ha med deg.» 

Anne er tydelig stolt av skolen sin, og gir oss en omvisning etter intervjuet. 

5.1.2 Berit 

Berit er en rektor med flere års erfaring etter gjennomført skolelederutdanning. Hun avsluttet 

sin master i utdanningsledelse for drøyt ti år siden. Hun leder Berget Skole, en 1-10-skole 

med ca 380 elever og drøyt 70 ansatte. Skolen ligger i en liten tonivå-kommune på Østlandet 

og favner alle elevene i kommunen. Hun forteller at størrelsen på trinnene varierer mye fra år 

til år, samt at skolen er godt bemannet i forhold til det hun ser i nabokommuner.  

Befolkningssammensetningen i kommunen beskriver hun som helt vanlig, og hun beskriver at 

det er et trygt og godt ungdomsmiljø, skjermet for mange utfordringer. Det er få 

minoritetsspråklige elever ved skolen, og de som er der, har bodd i kommunen lenge nok til å 

ha deltatt på begynneropplæringen. Skolen skårer godt på trivsel og lavt på mobbing, og hun 

forklarer at de jobber systematisk med læringsmiljøet. Elevene oppnår i gjennomsnitt gode 

resultater dersom man ser på oppnådde grunnskolepoeng, men skårer ikke så godt på 

nasjonale prøver. Ved skolen jobber man med å undersøke hva årsaken til dette kan være. 
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Vi opplever gjennom intervjuet at Berit er trygg på seg selv som leder. Hun fremstår som en 

person med en tydelig lederidentitet. Hun er utadrettet og søker aktivt kunnskap og erfaringer 

gjennom å være aktiv på mange arenaer. Hun har engasjert seg som tillitsvalgt i 

Skolelederforbundet i flere år.  

Ut fra hennes uttalelser, forstår vi at hun har reflektert over sine styrker og svakheter, og hva 

slags leder hun vil være:  

«Jeg tror at en av mine gode egenskaper er at jeg er god til å snakke med folk. Ikke 

konfliktsky. Men når jeg har noe på hjertet, så greier jeg å formidle det på en slik måte 

at folk føler seg ivaretatt, uten å være kompis.»  

Berit beskriver seg altså ikke som konfliktsky, og hun ønsker å fremstå som en tydelig leder 

og ikke som nær venn. Dette står ikke i motsetning til at hun opplever at hverdagen sammen 

med ansatte og elever gir mye motivasjon: «...jeg synes at hverdagen, det å møte pedagoger, 

assistenter og elever i hverdagen er det morsomste.» På spørsmål om hva hun opplever som 

mest spennende med rektorjobben, sier hun:  

«Jeg synes at det er nervepirrende spennende å ha så mye påvirkning på så mange 

unge liv. Avgjørende for alle at man har en god skole. Å stå som øverste ansvarlig for 

det… Det er nesten så en ikke tør å tenke på det.» 

Berit tok et aktivt valg om å være medlem i Skolelederforbundet så fort hun ble leder, fordi 

hun ikke opplevede seg som velkommen eller ivaretatt som leder i Utdanningsforbundet:  

«Å være medlem i et forbund som ikke mente at jeg skulle delta på klubbmøtene.... 

Nei, vel, da er vi ikke i samme båt. [...] Det gir mer trygghet for meg å være medlem i 

det forbundet (Skolelederforbundet; vår kommentar) enn i Utdanningsforbundet.»  

Vi tolker Berits fortelling som at hun er en rektor som ønsker å være nær sine ansatte og 

elevene i hverdagen, men at hun samtidig har en orientering utover som skiller seg noe ut fra 

de andre informantene: «Det jeg liker ved skolelederjobben er at den ikke er statisk. At det er 

mange områder å være aktiv på.» Hun er den eneste rektoren i sin kommune, og deltar i 

rådmannens ledergruppe, i en sammenslutning for skolesjefer i kommunene i området, i 

Skolelederforbundet, i nettverksjobbing med andre kommuner og i lederutviklingsprosjekter 
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på kommunalt nivå. Dette ser ut til å være viktig for henne, samtidig som hun opplever at hun 

dras mellom det å være tilstede på skolen og det å være aktiv ute.  

«Tror det er viktig å være på. Å være tilstede i fellesskapet her på skolen. Samtidig er 

det et veldig dilemma, kjenner jeg. En sånn skvis. For det gir meg legitimitet å være 

med i andre nettverk, og det gjør at jeg blir god.»  

Hun sier også:  

«Så står jeg hele tiden i en kamp om å legitimere for meg selv og andre hvorfor jeg 

velger å være med på andre ting. Hvorfor jeg også er pålagt å være med på andre 

ting.» og «Skulle ofte gjerne bare vært rektor.» 

I likhet med Anne opplever også Berit at det er forventninger fra personalet som hun ikke kan 

eller ikke ønsker å innfri, og hun utrykker at dette er noe av det som det er vanskeligst å møte:  

«Noe av det vanskeligste å møte er den forventningen fra personalet om alltid å være 

bakvakt. Alltid være den som kan....ta den ballen de kaster opp. [....] lage et miljø der 

ballen aldri kastes, at dilemmaene ikke settes i heisen. At de er rusta til å ta det sjøl, 

da!»  

5.1.3 Cecilie 

Cecilie er rektor ved City skole, en 1-7-skole i en mellomstor kommune som for kort tid 

tilbake har endret struktur fra å være en tonivå-kommune til en tre-nivå-kommune. I sin 

stilling har hun også lederansvaret for SFO og en barnehage. Totalt har hun ansvaret for ca 90 

ansatte. Skolen erfarer en vekst på ca. 20 barn hvert år, og det forventes fortsatt vekst på 

grunn av tilflytning til kommunen. Hun har vært rektor ved City Skole siden 2013. Sin 

lederutdanning har hun fra Høgskolen i Vestfold, der hun avsluttet studiet i endringsledelse 

for omtrent ti år tilbake. 

Cecilie fremstår også som en tydelig leder, som er opptatt av at ting skal være i orden. Hun 

bruker ord som: tydelig, forutsigbar, strukturert, informere, planer, årshjul, 

aktivitetskalender, og styringsdokumenter. Samtidig er det viktig for henne at de ansatte skal 

føle seg ivaretatt. Hun henviser til kommunens verdier raushet, glede og respekt, der hun 

legger mest vekt på ordet raushet: «...det å være en raus leder som sier: «ja, så glemte du det 
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da, men prøv å huske det neste gang» [...] Jo hardere du tar folk, jo hardere blir du tatt hvis 

du glemmer noe sjøl!» Cecilie beskriver seg som en rektor som skal være en trygghet for 

lærerne i deres hverdag. Hun legger vekt på å være tydelig og forutsigbar, rimelig og 

rettferdig:  

«Den enkelte ansatte skal føle at hvis det er noe som er vanskelig, så skal jeg være 

tryggheten som... du skal vite at får du vanskelige foreldre, så skal jeg hjelpe deg med 

det. Eller har du en elev som du ikke rår med, så står du ikke alene!»  

Samtidig fremhever hun at det er viktig at hun gir tilbakemeldinger til ansatte når de har trådd 

feil: «Må jo være leder. Kan jo ikke bare være sånn koseleder.» 

I tillegg til å snakke mye om orden, planer og hvordan hun ønsker å møte sine ansatte, 

snakker hun om hvor avgjørende hun mener det er at hun har med seg en lang erfaring fra å 

være både faglærer, kontaktlærer og leder på flere nivåer inn i sin utførelse av rektorjobben. 

Hun er opptatt av at hun både vet hvordan det oppleves å inneha disse ulike posisjonene i 

skolen og at hun fortsatt kan ha en god dialog med barn: «Noe av det viktigste man har som 

rektor, er at jeg kan ha den kontakten med barn.»  

Hun ønsker å være en rektor som går foran, både når det gjelder å holde seg oppdatert og når 

det gjelder planlegging av skoledrift slik at elevene skal lære mest mulig: «Jeg ønsker å drive 

ledelse og utvikle denne skolen i takt med samfunnet, og kanskje litt i forkant.» Det hun 

opplever som mest spennende i jobben som rektor er nettopp å drive utviklingsarbeid og å 

skape en stadig bedre skole, slik at elevene rustes best mulig til å møte et samfunn vi ikke 

kjenner i dag: «...jeg er skrudd sammen sånn....litt bondsk tradisjon...har en tanke om at den 

skolen jeg gir fra meg en gang skal være rigga i bedre stand enn den jeg tok over.» 

Cecilie har ikke vært organisert i noe forbund på mange år. Hun tok et bevisst valg om dette 

som lærer, da hun meldte seg ut av Utdanningsforbundet i protest mot en sak hun var uenig i. 

Etter dette har hun aldri meldt seg inn i noe annet, selv om hun føler at hun kanskje burde ha 

et forbund i ryggen. Skolelederforbundet er et aktuelt alternativ, mest på grunn av gode, 

faglige kurs som tilbys forklarer hun. 

Cecilie avslutter intervjuet med en omvisning i den nybygde delen av skolen, som hun er 

tydelig stolt av. Nybygg og oppussing er en del av hennes prosjekt med å gi fra seg skolen i 

bedre stand enn da hun selv tok over som rektor. 
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Oppsummert så oppfatter vi Cecilie som en leder som er trygg på seg selv, og med en tydelig 

profil. Hun er på lag med lærerne, men ikke på samme nivå. 

5.1.4 Dina 

Dina har sin formelle lederutdanning fra ILS. Hun deltok på et av de første kullene ved 

rektorutdanningen da dette studiet startet opp. Dina er rektor ved Dalen skole, en barneskole i 

en mellomstor trenivå-kommune. Hver trinn har to paralleller, og det er rundt 230 elever ved 

skolen. Skolen har en egen avdeling for elever som trenger ekstra tilrettelegging i 

skolehverdagen. I denne avdelingen tar de også imot elever fra andre kommuner. På hvert 

trinn har omlag 25% av elevene en bakgrunn hvor de har eller har hatt kontakt med 

barnevernet. Skolens ansatte teller rundt 40 personer, inkludert assistenter. Dina beskriver 

personalet som svært stabilt, noe som medfører at det utvikles en sterk skolekultur. Hun 

omtaler det som en VI-kultur, at de har en inkluderende skole. Ved skolen har de valgt å satse 

på praktisk-estetiske fag, og de har ansatt lærere med fagkompetanse i musikk og kunst- og 

håndverk. Dina forteller at det på skolen er høy trivsel både blant elever og ansatte. 

Dina beskriver seg selv som en rektor som ønsker seg stor nærhet til alt som skjer på skolen i 

hverdagene. Hun bruker ofte ordet vi, noe som understreker at hun i stor grad ser på seg selv 

som en del av laget sammen med de andre ansatte: «Jeg føler vel ikke, synes ikke, at det skal 

være noe kjempegap mellom lærere og skoleledere i forhold til arbeidsrutinene.» Vi oppfatter 

at det er avgjørende viktig for henne å være en del av den daglige driften: «Jeg liker å være 

med. Jeg er jo med på teamledermøtene, teammøtene, med alle fra småskolen og storskolen. 

[....] Å få lov til å bidra med det jeg sitter inne med av pedagogisk kompetanse.» Hun 

uttrykker det samme når vi spør henne om fagforeningstilhørighet. Som Anne, er hun medlem 

i Utdanningsforbundet, men i motsetning til Anne er hun svært tilfreds: «Kunne ikke tenke 

meg noe annet. [...] Ser en styrke i det å være sammen med lærerne. [...] Jeg får være med på 

medlemsmøtene her og, ikke noe problem det.» På samme måte som at hun uttrykker at det er 

viktig for henne å delta sammen med lærerne i deres hverdag, er det viktig for henne å være 

tett på elevene: «Tok inspeksjoner og. Det er liksom den biten der og muligheten til å være 

sammen med elevene.» Som en forklaring på hvorfor hun valgte læreryrket forteller hun at 

hun alltid har vært glad i å være sammen med barn. Og videre:  



52 

 

«Å få lov til å påvirke og gi dem noen verdier og holdninger og læring de kan ta med 

seg videre i livet. [...] Det er jo fremtiden vi får lov til å være en del av. Vi er jo 

privilegerte.»   

Det som motiverer henne mest er å bli møtt av elever som hilser blidt, eller det å få oppleve 

det hun kaller «de gylne øyeblikkene» når elever lærer og presterer: «..å se autisten stå på en 

scene foran hele skolen!» 

Vi oppfatter Dina slik at hun har en klar formening om hvem hun vil være som leder, men at 

dette til tider kan koste henne mye. Hun opplever det som vanskelig når hun må ta upopulære 

avgjørelser:  

«Men man kan få noen grå hår av det. Ligge noen netter innimellom og våkne, bare. 

Du kan jo lett ta med deg tinga hjem. [...] Du har lyst til å ivareta alle.[...] Jeg takler 

ikke å ha dårlig samvittighet overfor noen. Det er ikke så veldig god egenskap midt i 

lederjobben, men det må man bare lære seg til.» 

Dina fremstår som en rektor med et tett og nært forhold til hele skolesamfunnet hun leder. Vi 

får inntrykk av at hun bruker et stort følelsesregister i sitt arbeid, og at hun ønsker å være mest 

mulig på samme nivå som lærere og andre ansatte. På mange måter kan dette oppfattes som at 

hun leder skolen etter fremst-blant-likemenn-tankegangen, men hun sier også selv at hun 

strever med å ta vanskelige avgjørelser og at svært mye oppleves som dilemmaer i hverdagen. 

Vi tolker det slik at hennes ønske om å være mest mulig på nivå med personalet av og til kan 

komme i konflikt med at det ligger til hennes rolle å ta avgjørelser.  

5.2 Veien til en rektorstilling 

I likhet med svært mange skoleledere, begynte våre fire informanter sine yrkesliv som lærere, 

et yrkesvalg tre av dem beskrev som tilfeldig. Ingen av dem så i ung alder for seg at de skulle 

bli skoleledere. 

5.2.1 Veien inn i læreryrket 

Av informanten våre var det bare Dina som tidlig hadde planlagt å gå inn i læreryrket. De 

andre tre rektorene forteller om hvordan tilfeldigheter i livet førte frem til et arbeidsliv 

innenfor skoleverket. Anne setter ord på dette slik: «Har ikke tenkt over hvorfor det ble sånn. 
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Litt tilfeldig at det ble lærerskolen». I refleksjon over om det er noe i egen bakgrunn og det 

miljøet de vokste opp i som skulle tilsi at de havnet i lærerrollen, er det igjen Dina som 

forteller hvordan dette var den veien hun alltid hadde sett for seg. Foreldrene hennes var nok 

pådrivere til yrkesvalget gjennom at de sa hun burde bli lærer, i tillegg til at hun hadde med 

seg gode erfaringer med å være leder for de yngste i barneidretten gjennom idrettskolen. «Ser 

ikke for meg at jeg skulle gjort noe annet liksom». Dette står i motsetning til historiene til de 

tre andre. Anne forteller riktignok at moren hennes pleide å si at hun burde bli lærer, men selv 

hadde hun tenkt at hun skulle overta gården hun vokste opp på og bli bonde, slik faren var. 

Hun var allerede i gang med jordbruksutdanning da hun traff personen som senere ble hennes 

ektefelle. Kjæresten bodde et stykke unna og var i gang med en lærerutdanning, og dermed 

tok Anne valget om å avslutte jordbruksutdanningen og starte på lærerutdanning hun også. 

Berit beskriver seg selv som «blåruss» og forteller at hun «vokste opp med en 

regnskapsførermamma» og hadde tenkt å studere på BI. Misforståelser rundt søknadsfrister 

førte til at det endte med en praksisjobb der hun arbeidet med psykisk utviklingshemmede i 

forbindelse med HVPU-reformen. Spesialpedagogikk ble dermed hennes vei inn til 

lærerstudiet. Ceciles historie minner om Berit sin. Hun visste ikke hva hun ville etter endt 

videregående. Hennes fem år eldre søster hadde selv gått førskolelærerutdanning, og 

oppfordret henne til å søke lærerskolen.  

Uansett om det har vært planlagt eller tilfeldig at de ble lærere, forteller de alle sammen at de 

trivdes i yrket og ikke har angret på valget om å bli lærere. Berit forteller at hun alltid har vært 

glad i skolen, og at hun tror at dette er felles for svært mange lærere. Cecilie sier noe 

liknende, og henviser til at hun selv var et barn som fant seg vel til rette i skolen. Dina 

opplever seg som privilegert som får mulighet til å påvirke og utstyre barn og unge med 

verdier, holdninger og kunnskap som de tar med seg videre i livet. De jobbet alle fire i flere år 

som lærere før egne ønsker eller tilfeldige hendelser førte dem inn i ledelse og mer utdanning. 

Cecilie fortalte om et års pause som lærer, da hun jobbet som saksbehandler i et inkassobyrå. 

Erfaringene fra dette året beskriver hun som nyttig, og en god ballast å ha med inn i den 

senere rektorjobben, men hun fortalte at jobben ble litt monoton «så jeg ville tilbake til 

elevene». 
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5.2.2 Utdanning og den første lederjobben 

Etter 11 år i læreryrket følte Berit at tiden var moden for mer faglig påfyll i form av 

videreutdanning. Hun beskrev det som litt tilfeldig at valget falt på et masterstudium i 

utdanningsledelse. Hun var nysgjerrig på faget, og ønsket å lære mer om det for å kunne 

«stille kloke spørsmål», men valget falt på utdanningsledelse først og fremst fordi det var 

praktisk at det var et deltidsstudium. Noen tanker om egen lederkarriere hadde hun ikke den 

gang, og særlig rektorjobb virket litt skummelt. «Når vi begynte var vi tre fra distriktet som 

pendlet sammen. Rektor turte vi i hvert fall ikke – at noen ville det!». På tilsvarende måte 

ønsket Anne seg mer utdanning, etter å ha fått nye utfordringer gjennom en teamlederstilling. 

Hun søkte seg inn på rektorutdanningen og omtaler seg selv som en «tørr svamp» som satte 

stor pris på tid og mulighet til å studere og lese seg opp på teori. Vi ser at både Anne og Berit 

selv har hatt et ønske om utvikling og dermed har de valgt å ta videreutdanning. Berit gjorde 

dette mens hun var lærer, og muligheter for lederstillinger bød seg i etterkant av dette. For 

Anne var rekkefølgen motsatt. Hun fikk først en teamlederstilling, og følte deretter et behov 

for faglig påfyll. Cecile og Dina gikk også inn i lederroller før de tok utdannelse. Cecilie fikk 

en inspektørstilling, og i dette tidsrommet ble det tilbudt lederutdanning til rektorer og 

inspektører i kommunen. Hun valgte å delta på dette, og i etterkant av utdanningen hadde hun 

en periode hvor hun grunnet tilfeldigheter gikk ut og inn av konstitueringer som rektor ved to 

skoler i kommunen. Dette beskriver hun som en positiv opplevelse der hun ble møtt med 

forståelse, og «faset inn i en jobb». Dina søkte og fikk stillingen som assisterende rektor på 

skolen hun jobbet, og valgte deretter å gjennomføre rektorutdanningen. Vi ser at det er 

varierende hva som kommer først i karrieren til rektorene, lederutdanning eller lederjobb.  

Menneskene vi har rundt oss, betyr ofte mye for de valgene vi gjør i livet. Dette ser vi også i 

vårt materiale. Det ser ut til å ha vært noen som har oppfordret eller oppmuntret både Anne, 

Cecile og Dina til å søke videreutdanning og/eller lederjobber. Anne forteller hvordan 

overgangen til teamlederjobben var svært givende blant annet fordi hennes nye leder var i 

gang med en master i skoleledelse selv, og han var svært opptatt av teori. I hennes beskrivelse 

av denne lederen, kommer det tydelig fram at dette er en person som har hatt mye å si for at 

Anne er der hun er i dag. I teamlederjobben ble hun utfordret og fikk mulighet til å være med 

å utvikle skolen. Cecilie ble oppfordret til å ta sin første en stilling som inspektør i 50 % ved 

skolen der hun jobbet som kontaktlærer. Hun forklarer at hun ble litt smigret av forespørselen, 

og følte seg motivert for å prøve.  
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«Og jeg var motivert for å prøve det jeg. Jeg var glad i å være i klasserommet, var glad 

i unga og alt det, men jeg tenkte at kanskje, kanskje det kunne være noe for meg. Og 

så fikk jeg jo litt.. eh dytt bak da».  

Dina forklarer at hun hadde en praksislærer som hadde stor betydning for hennes utvikling til 

læreryrket, at denne praksislæreren var med på å forme henne som lærer. «Hun har vært med 

å forme litt hvem jeg er som, eller ble som lærer, da. Med hennes spørsmål og – et fantastisk 

menneske». Hun forteller også at hun ble oppfordret til å søke ledig stilling som assisterende 

rektor ved Dalen skole. Dina forklarer at hun ikke så seg selv som skoleleder, men at hun gikk 

noen runder med seg selv og søkte fordi flere pushet henne og anbefalte henne å gjøre det. 

«Jeg søkte fordi alle anbefalte meg å søke. For jeg var vel mest opptatt av matematikk i 

skolen. Det var jo ikke lederbiten jeg så for meg i det hele tatt». Det kan se ut til at Berit i 

større grad enn de andre har hatt en planmessig vei inn i ledelse, og gjort valgene uten at 

andre har «oppdaget» henne først.  

5.2.3 Dagens rektorjobb 

Etter lederutdanningen og den første lederstillingen, varierer det hvor lang veien inn i 

nåværende rektorstilling har vært. Anne søkte og fikk rektorstilling i hjemkommunen da dette 

ble ledig etter et par år som teamleder, og relativt kort tid etter endt lederutdanning. Berit 

fortalte at halvåret i mellomlederjobben ga mersmak, og hun søkte en ledig stilling som 

assisterende rektor i en nabokommune. Dette var et bevisst valg, og det samme kan man si om 

karriereveien hennes videre. Etter 6 år i stillingen som assisterende rektor søkte hun jobb som 

skolefaglig rådgiver i rådmannens stab i en annen nabokommune, og hadde denne stillingen i 

4 år før hun søkte seg tilbake til grunnskolen og en rektorjobb. Da var det lyst ut to 

rektorstillinger i nærheten. Valget falt på Berget skole, fordi det var en 1-10-skole, mens den 

andre var en barneskole. Hun ønsket en større skole med «litt mer dynamikk – mange å spille 

på».  Perioden som skolefaglig rådgiver beskrev hun som svært nyttig med hensyn til å få 

bedre kjennskap skoleeiersiden av utdanningssystemet vårt. Cecilie søkte og fikk en 

rektorjobb i en nabokommune i 2013. Erfaringen som inspektør og konstituert rektor, med 

ledere som har gitt henne rom for å ta initiativ og utvikle, er noe hun ser tilbake på som heldig 

for hennes egen utvikling. «Jeg ser i hvert fall at den reisa som jeg har vært, kanskje med 

planmessighet og tilfeldig, at den har vært god». Dina jobbet som assisterende rektor i noen 

år før rektor ved skolen gikk over i en stilling som skolesjef, og rektorjobben ved skolen ble 
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lyst ut. Dina hadde sine tanker om hvordan skolen burde drives videre, og av frykt for hva 

som kanskje ville skje av endringer med en rektor utenfra, endte hun med å søke jobben selv. 

«Det er ikke gitt atter alle ivaretar det som man syns er bra. Det kan jo hende dem har et 

annet syn på rektorjobben». Hun fikk jobben ved Dalen skole, til tross for at hun ble oppfattet 

som litt ung.  

Vi ser at de alle, etter gjennomført lederutdanning og litt erfaring med ledelse, gjør 

planmessige karrierevalg. Inngangen i skoleverket og lederposisjoner er mer eller mindre 

tilfeldig, men bevisstheten rundt egne ønsker om å drive skoleledelse ser ut til å øke med 

erfaring og utdanning. 

5.3 Lederutdanningens betydning for yrkesvalget  

Hvilken vekt man tillegger en formell lederutdanning kan være ulik, og vi har bedt de fire 

rektorene om å beskrive hvordan de opplever at lederutdanningen har hatt betydning for deres 

lederskap og utvikling som ledere.  

Informantene våre løfter frem hvordan det har vært viktig for dem å lære teori om 

organisasjoner, skolekultur, om lovverk og styringsdokumenter og om ny forskning rundt 

skoleutvikling og læring. Dina sier:  

«Skoleutvikling, hvordan man legger opp arbeid rundt det og sånn, så står man jo mye 

tryggere i det enn bare å synse seg fram til hvordan man tenker det er lurt å gjøre, da. 

Det syns jeg har vært verdifullt».  

Både Dina, Berit og Anne peker på at dette har gitt dem en ballast som fører til større trygghet 

i hverdagen. Berit forteller: «Jeg har – har jo lagt ned en del krutt og kalorier for å få den 

ballasten der. Syns det er godt å ha med seg i ryggsekken». Videre mener hun at 

lederutdanningen ga henne anerkjennelse og mot til å søke rektorstilling: «Ikke vært leder 

uten å ha tiden ved ILS med meg». Anne forteller også at rektorutdanningen var avgjørende 

for å ha stor nok trygghet og tillit til seg selv, slik at hun turte å søke jobben: «Ikke mange 

som søker rektorjobber uten». Fokuset som studiet hadde på skoleutvikling og 

læringsprosesser beskrev hun som noe av det mest interessante. Det bekreftet mye av det hun 

trodde, men som hun ikke tidligere hadde noe bevisst forhold til, som viktigheten og verdien 

av å forankre utviklingsarbeid godt i personalet,  «..ta seg tid til å takle motstand, vite at det 
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er naturlig i en utviklingsprosess», «..vite at det tar tid og at man må være forberedt på 

motstand». 

Anne er også opptatt av den personlige utviklingen hun opplevde gjennom deltagelse i 

rektorutdanningen. Rektorutdanningen har, ifølge Anne, hatt mye å si for rolleforståelsen, det 

å bli bevisst sin rolle som skoleleder, og hvilke utfordringer og begrensninger man selv har 

med hensyn til å utøve godt lederskap. Hun henviser til en oppgave kalt «Lederspeilet»2, og 

denne ble veldig bevisstgjørende og nyttig å ta med seg inn i rektorrollen for Anne, som etter 

eget utsagn er litt konfliktsky og veldig opptatt av å tilfredsstille alle og bli godt likt. «Da ble 

jeg kjørt knallhardt av tidligere rektor. Du jobber for å please alle, bli godt likt. Du kan ikke i 

alle situasjoner bli godt likt. Det er ikke god ledelse». 

Dina omtaler rektorutdanningen veldig positivt, og forklarer at hun vokste veldig på det og at 

denne bakgrunnen gir henne en trygghet med hensyn til valg hun tar i hverdagen. 

Utdanningen har bidratt til at hun i dag er tryggere på seg selv og hvem hun vil være som 

skoleleder, og hun opplever at den hjelper henne i de mange dilemmaene hun står i til daglig. 

I beskrivelsen hun gir, er det tydelig at hun opplever jobben som svært sammensatt og 

kompleks. «Egentlig rart at det er noen som….., at man kan utdanne seg til det». 

Lederutdannelse gir en anledning til å treffe og bli kjent med andre skoleledere. Berit forteller 

at hun fortsatt har glede av det nettverket av skoleledere og forskere som hun skaffet seg den 

gangen. I samtalen skinner det tydelig gjennom at Berit er opptatt av forskning, men at det 

ikke alltid har vært sånn. «Å få lærere til – det høres kanskje rart ut å si, men å få forståelse 

av betydningen av å lese forskning, det kom med det å være student».  

Cecilie sier lite om egen utvikling, men er mest opptatt av at hun lærte organisasjonsteori, 

eksempelvis om krefter og motkrefter, og fikk godt innblikk i viktige styringsdokumenter og 

relevant lovverk. Når det gjelder sin personlige utvikling som leder, tillegger hun erfaringen 

som lærer stor vekt, særlig med hensyn til personalarbeidet og relasjonene der. Hun 

sammenliknet det litt med klasseledelse, uten å trekke parallellene helt.  

                                                 
2 «Lederspeilet» er en oppgave der en overordnet, en sideordnet og en underordnet gir deg en tilbakemelding på 

hvordan de oppfatter deg som leder.  
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«Det er noen som alltid glemmer og noen som alltid kommer for seint og noen som er 

pliktoppfyllende. Det er sånn. Og når du har med deg erfaringa fra klasserommet kan 

du jo håndtere det, uten at det blir helt parallelt». 

5.4 Opplevelse av styringskontekst og rammer for 

ledelse 

Den eksterne konteksten er del av de ytre forholdene som påvirker rektors styring av skolen, 

og både press, forventninger og målsetninger er del av dette. Når vi snakket med lederne om 

styringskontekst og deres opplevde arbeidsbetingelser, ble temaer som dilemmaer, autonomi, 

tid, nettverk og støtte vektlagt.   

5.4.1 Dilemmaer 

Dilemmaer kommer man ikke utenom som leder, ei heller Anne. Hun beskriver seg selv som 

litt konfliktsky, en person som forsøker å unngå de største konfliktene. Hun bruker følgende 

bilde for å beskrive eget reaksjonsmønster: «Gjør som far min jeg – går i fjøset». Hun har 

vært relativt kort tid i jobben, mindre enn ett år, og forteller at hun så langt har hatt få 

situasjoner der hun har stått i et dilemma. Hun delte imidlertid et eksempel på et 

lojalitetsdilemma med oss.  

«Jeg har hatt en lærer som er drivende dyktig i jobben sin på veldig mange måter, men 

som har fått foreldregruppa litt mot seg. Har vært litt uheldig med hvordan hun har 

møtt foreldra. Og da blir det konflikter. Jeg må ivareta hennes integritet, men samtidig 

må jeg stå på foreldrenes side, lytte til dem. Det har vært en balansegang det der».  

Ellers beskrev hun en kultur som er ny for henne, og som hun ønsker å endre. Hun har 

observert at flere lærere gjør ting fordi det er enkelt for dem, at de ikke har elevene og deres 

læring i fokus. Hun nevnte eksempler som at lærere kan gå ut av klasserommet midt i en 

undervisningsøkt for å hente en kopp kaffe, og uvanen enkelte lærere har med å forsøke å 

overføre sine problemer til rektor. Slik hun beskrev det, opplevde hun ikke dette som noe 

dilemma, men det var mer en beskrivelse av en kultur hun ønsker å gjøre noe med. Hun 

ønsker ikke å jobbe slik, men forventer at lærerne er i klasserommet med elevene i timene, 

samt at hun vil utfordre lærere som kommer til henne med sine problemer ved å snakke med 

dem, og la dem få «ballen» i retur. «Hvordan har du tenkt å løse det?»   
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Berit opplever heller ikke å ha mange dilemmaer når vi spør henne direkte om dette, og hun 

forklarer at hun har en evne til å snakke med mennesker på en måte som får dem til å føle seg 

ivaretatt. Ut fra disse utsagnene tolker vi at hun ikke har stått i noen alvorlige konflikter med 

personalet eller andre. Underveis i samtalen kommer det imidlertid fram at hun har et 

dilemma rundt hennes ønske og behov for å være tilstede i fellesskapet på skolen, mens hun 

samtidig ser det som viktig at hun deltar i ulike nettverk. En presset kommune- og 

skoleøkonomi fører også til noen styringsdilemmaer. Hun må prioritere bruk av ressursene 

annerledes enn hun skulle ønske ut fra skolens og elevenes behov. «Kan hende det er fordi det 

er akkurat nå, for jeg vet at vi står foran store kutt i budsjettet 2018. Vet ikke hvordan jeg skal 

løse det». Berit er også virksomhetsleder og sitter i den øverste kommuneledelsen, noe hun 

selv beskriver som både krevende og givende, fordi hun «har en fot i hver leir». 

Kombinasjonen av de to rollene medfører et lojalitetsdilemma mellom skoleeier og egen 

skole, fordi hun forventes å delta på virksomhetsmøter samtidig som det er en forventning i 

personalet om at hun er tilstede på skolen. «Den delte rollen som både virksomhetsleder og 

rektor kan være utfordrende og – altså både positivt og negativt. Skulle ofte gjerne bare vært 

rektor. Når hun beskriver situasjonen og rollene sine, tolker vi det slik at hun, til tross for at 

hun sitter i den øverste kommunale ledelsen, ikke alltid når fram når hun fremmer skolens 

behov. «Kan ikke slå sammen 5. og 7. klasse og spare en lærerstilling på det. Det er den 

helheten som er vanskelig å formidle videre». Det oppleves også vanskelig med den statlige 

styringa, som den nye normen for lærertetthet som innføres ved skolestart høsten 2018.  

«Jeg tenker mye på det med laget rundt eleven, jeg. I min jobb som den ansvarlige for 

læringsmiljøet her, for eksempel detta med lærernormen, at ikke det skal frata oss 

muligheten til å ha med vernepleiere på laget, miljøarbeidere, som er vel så – ikke 

viktigere enn lærerne, men noen ganger kanskje like viktig. Skal det overstyres hva vi 

velger å bruke lønnsbudsjettet vårt på fordi vi må ha så mange pedagoger inne…»  

Hennes ønske om å være med i klasserom og delta i trinnmøter med lærerne, gjør at hun ofte 

utsetter forvaltningsoppgaver til andre har gått hjem for dagen og dermed får lange 

arbeidsdager. 

Under intervjuet med Cecilie løftes flere dilemmaer fram. Hun opplever de stadige innspillene 

og utviklingsarbeidene initiert av andre som dilemmaer. Det er ofte flere ting skolen skal 

levere på samtidig, og hun tenker at de gjerne skulle gjennomført utviklingsarbeid de har tatt 

initiativ til selv også. I arbeid med svært utfordrende elever opplever Cecilie at dilemmaene 
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kan være hvordan man møter og hjelper disse innenfor skolens rammer. Et styringsdilemma 

hun opplever, er knyttet til en stadig strammere kommune- og skoleøkonomi. Av hensyn til 

elevene og deres læring, har hun ønske om deling i mindre grupper på de laveste trinnene, 

men de økonomiske rammene tillater det ikke. «Rådmannen sier – enten slår du sammen 

neste års andreklasse, ellers finner du andre løsninger internt». Andre dilemmaer kan være 

knyttet til lojalitet, og et eksempel hun trakk fram, var julegudstjenesten.  

«For et par år siden kom en anbefaling om påmelding til julegudstjenesten. Den valgte 

jeg å følge, siden det var en anbefaling. Det skulle ikke FAU ha noe av, man skulle 

ikke melde seg på til julegudstjenesten. Du tuller ikke med julegudstjenesten!»    

Dina er den som tydeligst strever med de stadige dilemmaene. Hun sier selv at hun i arbeidet 

sitt, der hun skal ivareta og tilfredsstille kommunen, lærerne og elevene, opplever at det er 

dilemmaer nesten hver gang hun tar en avgjørelse. «Du skal være litt kunstner – trylle, 

tryllekunstner. Og det får du jo ikke til». Som Berit og Cecilie nevner hun styrings- og 

lojalitetsdilemmaer knyttet til budsjett og økonomi, der kommunens interesser kan komme i 

konflikt med elevenes behov.  

«Hvorfor skal jeg være flink pike og holde budsjettet? Da får jeg jo aldri signalisert at 

budsjettet er feil, da. Og hvis jeg holder budsjettet og sier ifra at jeg har for lite, så får 

jeg beskjed om at ja, men du har jo klar det. Da skjer det jo ikke noe».  

Hun opplever også lojalitetsdilemmaer knyttet til oppgaver fra skoleeier som man skal levere 

innen gitte frister, og oppgavene knyttet til pedagogisk ledelse, som man også forventes å 

levere på. Det er mange ganger jeg tenker; sitte med GSI-rapporter. Hvorfor gjør jeg dette? 

Det er jo mye morsommere å stå og undervise og se elevene være aktive i læringsøyeblikket». 

Hun gir tydelig uttrykk for at hun i større grad ønsker å være synlig ute blant elever og lærere. 

«Muligheten til å være sammen med elevene. Det er ikke noen tidsfrist på den, nei. Det er alle 

de tidsfristene som spiser». Lojalitetsdilemmaene hun står i tapper henne litt:  

«Og da kan du bli populær et sted og upopulær et annet sted, men det er jo på en måte 

– det er jobben, da. Man kan jo få noen grå hår av det. Ligge noen netter innimellom 

og våkne bare. Det er jo lett å ta med tinga hjem. Du har jo lyst til å ivareta alle. Og 

det er litt sånn menneske jeg er. Jeg takler ikke å ha dårlig samvittighet ovenfor noen».  
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Hun opplever selv at dette er vanskelig for henne og ser at dette ikke alltid er en god egenskap 

i lederjobben, men at det er noe hun bare må lære seg til. 

5.4.2 Ansvarsplikt  

Når det gjelder hva skolelederne opplever å bli stilt til ansvar for, kommer økonomi raskt opp 

som tema hos alle våre fire informanter. Den hierarkiske ansvarsplikten knyttet til det å holde 

seg innenfor de økonomiske rammene som er tildelt fra skoleeier oppleves som et dilemma 

for både Berit, Cecilie og Dina når det gjelder bemanning. Anne derimot, opplever å ha god 

økonomi og liker å «drive litt butikk». Hun forteller at hun har god grunnbemanning og 

slipper å hente inn eksterne vikarer ved korte fravær. Skoleeier er opptatt av jevnlig 

økonomisk rapportering og forventer at hun er i økonomisk balanse ved slutten av året. «Har 

et økonomisk ansvar og må manøvrere innenfor rammene. Må rapportere på eventuelt 

overforbruk. Naturlig at de ønsker å se litt av drifta – tar en del av budsjettet. Skal holdes 

ansvarlig og tenke resultat».  Berit forklarer at hun selvsagt blir stilt til ansvar for elevtrivsel 

og elevresultater, men at bemanning og økonomi likevel er det viktigste for skoleeier. «Så har 

vi hatt noen tøffe økonomiske runder, så fokuset ligger mye på det. Naturlig det – budsjett og 

økonomi som er det viktigste nesten overalt».  

Rektorene forteller at det blir mye rapportering, på økonomi, på nasjonale prøver, nasjonale 

kartlegginger og på elevundersøkelser blant annet. Anne forklarer at hun før sommerferien 

skal sende inn en tilstandsrapport som skal til politisk behandling. «Vi jobber for at 

politikerne skal vite, og ønsker å involvere politikerne i kvalitetsarbeid». Da vi snakket med 

henne, opplevde vi at hun syns det var helt greit å bli stilt til ansvar for både faglige og 

økonomiske resultater. Dina jobber i samme kommune, men hun beskriver i sin fortelling 

ikke i samme grad som Anne, at det stilles så store krav til henne på rapportering.  

«Vi har ikke annen rapportering vi må drive med enn økonomirapportering. Bruker 

ikke mye tid på å skrive tilstandsrapporter og sånt noe. Så det – det vet jeg andre 

skoleledere må gjøre. Så jeg tror jeg har en, eller jeg vet jo, at jeg har en mindre 

arbeidsbelastning på den biten. Nasjonalt, så har vi på en måte de nasjonale 

kartleggingene og den rapporteringen som vi gjør der, men det er mye som faller på 

skolesjefen vår der og».  
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Underveis i intervjuet dukker det imidlertid opp flere ting som hun må rapportere på, som 

GSI-rapporteringer, og hun forklarer at hun også har ansvar for å presentere resultatene av 

blant annet nasjonale prøver for politikere, FAU og elevrådet.  

Både Berit og Cecilie forteller oss at skoleeier er opptatt av elevresultater både faglig og 

sosialt, og at de må rapportere på dette jevnlig. For Cecilie holder det imidlertid ikke med en 

skriftlig rapport på læringsutbytte og læringsmiljø, men hun inviteres også inn i politiske 

møter for å informere. «De ber virksomhetslederne om å komme og informere om og forklare, 

gjøre rede for resultater både på nasjonale prøver, på elevundersøkelsen og UngData».   

Cecilie tar også opp Fylkesmannens rolle med å føre tilsyn, og understreker at hun synes det 

er positivt.  

«Merker jo at Fylkesmannen får en større og større oppgave med å følge opp 

kommunene og dermed skolene, blant annet ved tilsyn. Jeg er positiv til tilsyn. Liker 

systemer og ha orden i sysakene, og er ikke negativ til det. Over tid – gjennom årene 

jeg har vært leder har jeg følt at det har vært større involvering fra statlige 

myndigheter i skoleverket. Min jobb å formidle det nedover i systemet, ikke sant». 

Til den profesjonelle ansvarsplikten ligger ansvaret for å gi opplæring av høy kvalitet, og 

Anne opplever en forventning fra skoleeier om at elevresultater analyseres og brukes internt 

på skolen for å utvikle og forbedre. «Opplever at den dialogen som jeg hadde med skolesjefen 

nå i etterkant av nasjonale prøver, forventer han at jeg har noen konkrete tiltak, sammen med 

lærerne, på hva vi skal bruke resultatene til og jobbe med videre». Hun ønsker å følge 

undervisningen tett, og er ute i klasserom daglig for å bli kjent med lærernes 

undervisningspraksis. Særlig leseopplæringa på første trinn følger hun tett, og forklarer at det 

henger sammen med skolens leseplan og evalueringa de skal ha av denne. Anne er også 

veldig opptatt av å trekke inn artikler og kople til forskning i skolens utviklingstid. Hun 

opplever at dette utfordrer lærerne litt, at de forstår at hun ønsker noe med det, at hun ønsker 

at de tar et skritt videre. 

Berit gir under hele intervjuet uttrykk for at hun er opptatt av faglig og personlig utvikling for 

egen del, men også fordi det kommer skolen til gode. Når det gjelder skoleutvikling sier hun 

tydelig at dette er litt utfordrende ved skolen og noe de har søkt ekstern hjelp for å bli bedre 



63 

 

på. Hun forteller at det vanskelig å få lærere til å lese forskningsbasert litteratur, og at møtene 

i ledergruppa ved skolen har lett for å handle mye om drift.  

«Onsdag er det ledergruppa, og da skal det være utvikling. Det er vanskelig – å presse 

seg inn i det. Da må man være veldig bevisst. Men vi har jobbet mye i personalet med 

det. Med KS-konsulenten og sjøl, i forhold til at vi skal ha lærende møter, være en 

lærende organisasjon. Ha noen mål med det vi møtes for». 

Som Anne, er Cecilie også opptatt av å få lærerne til å lese fagartikler og holde seg oppdatert 

på lov- og regelverk. Hun har derfor en praksis der hun ukentlig sender over fagartikler eller 

andre relevante tekster på 3-4 sider som lærerne forventes å lese. «Skal sørge for at 

Fylkesmannen, når han kommer, at ikke vi har så mange avvik». Struktur og forutsigbarhet er 

viktig for Cecilie, og den ukentlige utviklingstiden er godt planlagt i samråd med plangruppa. 

I likhet med Anne, opplever Cecilie også forventninger til skolekvalitet fra skoleeier. 

Skoleeier har bevilget ressurser til en leseveileder på skolen, og de har dermed noen 

forventninger til resultatene på lesing, men det er også en klar forventning til at andre faglige 

og sosiale resultater blir drøftet og analysert i skoleledergruppa. Cecilie legger til at hun har 

noen dilemmaer knyttet til profesjonalitet og kvalitet, som handler om verdier. «Det er noen 

dilemmaer, det er noen verdier du som leder må formidle. «Du kan ikke gjøre sånn. Du kan 

ikke snakke sånn til unger». Det er et verdigrunnlag, og et dilemma hvordan du adresserer, 

men det må adresseres». 

Dina problematiserer skolekvalitet opp mot økonomi når vi snakker om hva hun stilles til 

ansvar for. Vi oppfatter henne slik at den profesjonelle ansvarsplikten noen ganger kan gå på 

tvers av den hierarkiske ansvarsplikten, for eksempel når hun må bruke mer penger enn hun 

har for å ivareta god kvalitet på skoletilbudet for enkeltelever eller klasser.  

«Vi er en skole som har i snitt 25 % av elevene med barnevernsbakgrunn på hvert 

trinn. Det er fosterhjem og beredskapshjem. Det krever jo litt, ja. Det er mange ganger 

man må ta en avgjørelse om å sette inn et voksent menneske i en akuttperiode. Og – 

det er klart – det er økonomien det går ut over.»  

I slike tilfeller må hun ta ansvaret, og ha gode argumenter når hun begrunner sine valg overfor 

skoleeier.  



64 

 

5.4.3 Opplevde arbeidsbetingelser  

Alle de intervjuede rektorene forteller om gode arbeidsbetingelser. De snakker om autonomi, 

tillit, i hvilken grad tiden strekker til, hva slags støtte de får fra skoleeier og egen ledergruppe 

og hvilke nettverk de deltar i. 

Anne forteller at hun opplever å ha stor grad av autonomi og stor grad av tillit. Deretter 

nyanserer hun bildet noe ved å si: «Opplever stor grad av frihet innenfor rimelighetens 

grenser.» Det er forventninger om at ting gjøres i fellesskap med de andre skolene i 

kommunen, at de samarbeider. Men det pedagogiske og skolens satsningsområder utformer 

hun selv. Når det gjelder det økonomiske opplever hun frihet til å disponere midler innenfor 

en gitt ramme. Berit svarer noe mindre utdypende på spørsmål om autonomi, men har det 

samme budskapet: «Jeg ser at jeg har stor grad av frihet og tillit fra rådmannens side. Også 

fra politikerne.» Cecilie opplever også å stå ganske fritt i sin utøvelse av rektorjobben, men 

ser også begrensninger: «Vi har nok fått en rådmann som nok ønsker å ha en hånd på rattet i 

større grad enn den forrige rådmannen. [...] Opplever frihet under ansvar, stor grad av tillit. 

Men det har blitt en innstramming.» Hun ser at det har blitt endringer i arbeidssituasjonen sin 

etter at kommunen ble en tre-nivå-kommune, uten at det er vanskelig for henne å godta: 

«Forstår at det må være kontrollsystemer, men synes ikke at det er noe problem.» Dinas 

umiddelbare svar på spørsmål om arbeidsbetingelser var: «Jeg synes jo at jeg har verdens 

beste jobb!» Ut over dette svarer hun bekreftende på direkte spørsmål om hun har autonomi. 

Hun forteller at det er klare forventninger til henne samtidig som skolesjefen i kommunen har 

tiltro til henne. 

Tid er en faktor som kan bli knapp for de fleste, og tre av rektorene fortalte hvordan det kunne 

være utfordrende å bruke den tiden de har til rådighet til det de selv mener er viktigst. Berit, 

som er både rektor og virksomhetsleder sier f.eks: « ...det handler om økonomi og 

rapporteringer. Jeg kan ikke begynne å snakke om det, for da tar det helt overhånd. Det 

handler om å greie å være den du mener det er riktig at du er.» Anne forteller om liknende 

erfaringer:  

«Så hender det at jeg sitter sånn: Bør ha gjort det ferdig på fredag! Bør være 

strukturert og ha det klart! Men så....tida blir spist opp av andre ting. Så jeg har lyst til 

å være strukturert, men føler at det glipper litt.»  



65 

 

Dina føler at hun hun har en skolesjef som tar en del av støyten rundt rapporteringer: «..jeg 

har en mindre arbeidsbelastning på den biten. [...]. Det er mye som faller på skolesjefen vår 

der og.» Samtidig opplever hun at hun får for lite tid til det pedagogiske utviklingsarbeidet, 

og sier:  

«Det er alle de tidsfristene som spiser. [...] Vi får jo mer og mer av oppgavene. Det 

skjæres. Fra å være to på skolekontoret til å bli 1,5 og 1,2 også. Et sted må jo 

oppgavene gå, og det dyttes jo nedover.»  

Alle tre formidler at de på grunn av tidspress må prioritere ned oppgaver som de mener er 

viktige. Noen ganger velger Berit å ikke nedprioritere oppgaver, noe som medfører lange 

dager:  

«Jeg har sagt til meg selv at jeg aldri skal bli en sånn rektor som jobber 50 timer i uka, 

men det er lettere sagt enn gjort. For en merker jo ofte at det å prioritere å gå inn i 

noen klasserom, delta på trinnmøter, det gjør at jeg heller utsetter 

forvaltningsoppgavene, ting man MÅ gjøre, til andre har gått hjem.»  

I kommunen der Anne og Dina er ansatt er det innført et system hvor de melder inn når de har 

oppstart og avslutning av arbeidsdagen, slik at antall timer på jobb registreres. Meningen er at 

timer man jobber utover normal arbeidstid skal avspaseres på et annet tidspunkt. I 

utgangspunktet mener Anne at dette er et godt system, men forteller: «Prøv å ta ut fem uker til 

avspasering. [...] De ønsker jo at vi skal ta det ut i kortere dager, men prøv å ta ut 200 timer i 

kortere dager.....da blir det grådig korte dager!» I praksis er det altså ikke gjennomførbart å 

avspasere alt, men likevel liker hun systemet siden hun vet at hun med god samvittighet kan 

ta ut en dag eller to dersom hun ønsker det. 

Tid er også en faktor når det gjelder å prioritere lærernes bruk av tid, og hva som skal 

prioriteres på møter og i fellestid. Det kan være vanskelig å skjerme tid til utvikling, da 

driftsoppgaver ofte oppleves som viktigere i øyeblikket: «Men vi har jobbet mye i personalet 

med det,[...] i forhold til at det skal være lærende møter, være en lærende organisasjon.» 

Både Berit, Anne og Cecilie forteller om at de ønsker å gi lærerne påfyll i form av ny 

forskning og teori, men opplever at dette kan være utfordrende. Berit sier: «Når skal vi lese 

det da? Når den faglige ajourføringa ikke får plass...». Anne forteller at hun forsøker å trekke 

inn forskning og artikler i fellestiden. Men hun forteller også om en kultur der noen mener at 
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det er uinteressant å delta i fellestiden. Det har tidligere vært praksis ved skolen at lærerne i 

forbindelse med utviklingssamtaler hadde mulighet til å bruke fellestiden til egne 

forberedelser og etterarbeid. Cecilie har innført en ordning der hun hver uke deler ut artikler 

eller lovtekster som hun forventer blir lest: «..3- 4 sider noen ganger. Det må doseres ut. Fire 

sider som skal leses. Da blir det gjort.» 

De fire rektorene jobber i tre kommuner, med ulik kommunestruktur og ulike møtestrukturer 

både når det gjelder hvem som deltar i møtene, hyppigheten på møtene og innholdet i møtene. 

I tillegg til skoleeier og de støttestrukturer som finnes der, deltar de fire rektorene i forskjellig 

grad i nettverk som kan gi støtte, trygghet og ny kunnskap. Alle rektorene uttrykker at de 

opplever å få støtte fra skoleeier. Anne sier at hun har en skolesjef «som er interessert, uten å 

legge seg borti» og at hun kan få den hjelpen hun trenger dersom hun ber om det. Berit 

forteller om skoleeier at «Det er et lite og gjennomsiktig miljø her. Det er lav terskel for å ha 

kontakt.» Hun forteller også at ledergruppa hennes er viktige støttespillere for henne: «Du 

trenger å ha folk rundt deg som løfter deg opp av sånne hengemyrer, da. For det kan man fort 

gå i.» Cecilie forteller også om et lite og gjennomsiktig miljø og en lav terskel for å ta 

kontakt. Hun er på fornavn med barnevernet og med rådmannen. Samtidig sier hun: «Hvis det 

butter litt, så står du ofte litt alene.[...] I en liten kommune blir du mer overlatt til deg selv og 

må stole på deg selv.» Hun sammenlikner med kommunen hun tidligere jobbet i, og hvor hun 

opplevde å ha flere å spille på. I prosessen med kommunesammenslåinger har hennes 

kommune valgt å stå alene, og vil fortsatt være en liten kommune. Dina sin opplevelse av 

støtte fra skoleeier er at hun får den støtten hun trenger hvis det røyner på. Det kan være 

klagesaker fra foreldre, saker i media eller ovenfor politikere.  

Skoleeierne har jevnlige møtepunkter med sine rektorer. I kommunen der Anne og Dina er 

rektorer er også assisterende rektorer med på disse møtene. Dina forteller at hun opplever det 

som positivt. I utgangspunktet har de faste møter hver 14. dag. Det er et godt samarbeid og 

det er lett å ta kontakt med en skoleleder ved en annen skole. Når det gjelder innholdet i 

møtene derimot, ønsker Dina at det kunne være mer læring i møtene: «...tenker at det kunne 

vært gøy om vi hadde vært litt sånn lærende team, på en måte...» Slik vi tolker henne, har hun 

et ønske om et større fokus på utvikling fremfor det administrative. Berit er den eneste 

rektoren i sin kommune og følgelig eksisterer det ikke et møte for rektorer. Derimot så finnes 

det virksomhetsledermøter som hun deltar på jevnlig. Hun føler imidlertid et behov for også å 

møte andre rektorer:  
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«Og jeg er litt avhengig av det nettverket en får ved å være sammen med andre i 

samme posisjon som meg. Det er det ingen andre i kommunen som har, så jeg må ut 

av kommunen for å treffe dem.»  

Berit har derfor valgt å være aktiv i både Skolelederforbundet, i ulike prosjektgrupper og i 

samarbeidsorganer på tvers av kommuner i området. Hun understreker at det er viktig at de 

arbeider mot fastsatte mål: «At det skal være mer enn bare å sutre over hverdagen.» Cecilie 

hadde inntil nylig formaliserte møter med rådmannen og skoleledergruppa hver tredje uke. I 

disse møtene deltok også representanter for instanser som barnevern, PPT, Familiehuset og 

helsestasjonen. Møtestrukturen etter at kommunestrukturen ble endret sa hun ikke noe om. 

Vi oppfattet at det var Berit som var mest utadrettet og som i størst grad søkte fellesskap 

utenfor egen kommune, noe som naturlig følger av at hun er den eneste rektoren i sin 

kommune. Men også Cecilie og Dina hadde mer eller mindre formelle nettverk de deltok i 

ved siden av de formelle samlingene med skoleeier og andre rektorer. Cecilie fortalte at hun 

deltar i et rektornettverk bestående av medstudenter fra lederutdanningen hun fikk i løpet av 

ansettelse i en annen kommunene. De har jevnlige møter hver 14. dag. I dette nettverket er det 

tilknyttet en veileder, og Cecilie mener at hun er heldig som kan be om veiledning der. Dina 

forteller at hun fortsatt har kontakt med medstudenter på rektorutdanningen på ILS. De er 

spredt over et stort geografisk område, så kontakten opprettholdes mest med e-post og 

meldinger. I tillegg til dette holder hun kontakten med personer hun ble kjent med gjennom 

sitt engasjement i Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS). De er en uensartet gruppe fra 

ulike typer læresteder, noe hun føler er både nyttig og lærerikt hvis hun ønsker å diskutere 

noen ideer hun har. En av personene i denne gruppa jobber i høyskolesystemet og er oppdatert 

på nyere forskning, noe Dina setter pris på: «Ja, man får jo litt gratis oppdatering der, for 

man er jo nysgjerrig på den biten. Morsomt. Så er jeg sugen på læring.....» 
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6 Analyse og drøfting av resultater 

I dette kapittelet vil vi reflektere over våre funn sett i lys av de teoretiske perspektivene og 

funn fra andre studier som vi tidligere har presentert.  

I utformingen av prosjektet hadde vi tanker om at vi ønsket å intervjue rektorer både fra to- og 

tre-nivå-kommuner, og at vi ønsket å treffe rektorer med henholdsvis lang og kort lederfaring. 

De underliggende tankene, eller forforståelsen, var at kommunestrukturen ville være av 

betydning for rektorenes arbeidsforhold og dermed påvirke og legge føringer for hva slags 

leder man kan være. I tillegg tenkte vi at tiden etter rektorutdanning og i rektorstilling ville 

være av betydning. Vi ser ikke disse sammenhengene så tydelig i materialet vårt. Dina og 

Anne er skoleledere i samme kommune, og bør derfor ha liknende arbeidsforhold. Anne har 

kort fartstid og Dina en del lengre. Likevel opplever vi at Anne og Dina ikke er så ulike som 

ledere. Når det gjelder Berit og Cecilie, har også de ulik lengde på sin erfaring som rektor og 

de har begge jobbet i to-nivå-kommuner. Vi opplever at de på mange måter har en lik 

tilnærming til rektorrollen. Hvis vi sammenlikner Cecilie og Dina, som har omtrent like lang 

fartstid, ser vi to ganske ulike ledere. Er det da slik at det i større grad enn tiden i rektorrollen 

er styringskonteksten som henger sammen med vår utvikling som ledere? Eller er det andre 

faktorer, som f.eks. personlig bakgrunn, erfaringer som lærer, deltakelse i ulike 

praksisfellesskap, eller type lederutdanning som spiller inn? Det er mange spørsmål man kan 

stille med utgangspunkt i de funnene vi har kommet frem til, basert på vår studie. I teksten 

som følger drøftes resultatene nærmere.  

6.1 Identitet som sosial og relasjonell konstruksjon   

Våre fire informanter har utviklet sin lederidentitet i samspill med andre mennesker og ved 

deltakelse på ulike arenaer (Wenger, 2004). Tidlig i livet vil det være det sosiale samspillet 

med foreldre, venner og lærere som i størst grad påvirker hvem vi er. Samtidig er vi en del av 

en større helhet, der samfunnets normer og regler, samt hendelser i tiden vil prege oss. 

Med unntak av Dina, er informantene tydelige på at det er tilfeldig at de ble lærere, og at 

deres bakgrunn ikke gir noen klare indikasjoner på at det var skoleverket som skulle bli deres 

arbeidsplass. På tilsvarende måte som flere av skolelederne i studien til Møller (2004) 

forteller alle våre fire informanter at de på ingen måte kunne se seg selv som skoleledere da 
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de var lærere. Tvert imot, så uttrykker de både at de hadde andre planer i livet enn å bli lærere 

og at de som lærere ikke turte å tenke tanken på å bli rektorer. Dina var unntaket som tidlig 

hadde en plan om å bli lærer, og som ble oppfordret til det hjemme. Likevel har de alle gjort 

valg som har ført dem inn i rektorstillinger. Kanskje er det ikke så tilfeldig som de selv 

tenker? Cecilie forteller at hun selv var en elev som uten vanskeligheter fant sin plass i 

skolen, og Berit forteller hvordan hun alltid har likt seg på skolen. Vi kan tenke at våre 

informanter er ganske ulike som personer, men det de fortalte om egen oppvekst og bakgrunn, 

forteller oss at de trolig kommer fra hjem med omtrent lik sosial status, plassert innenfor et 

ikke alt for stort geografisk område. Selv om det ikke var klart for dem at de ønsket å bli 

lærere (og deretter ledere) da de var unge, valgte de alle studieforberedende utdannings-

program i videregående skole. Fortellingene deres gir også inntrykk av at det aldri var snakk 

om noe annet enn å ta videre utdannelse etter dette. Vi får dermed noen indikasjoner på 

hvilken status skole har hatt i deres oppvekst. Dette samsvarer med Bourdieu ( i Møller, 2004) 

sine tanker om at erfaringer gjennom oppveksten og den sosiale og kulturelle verdenen vi 

vokser opp i, gir oss noen handlingsmønstre som vi ikke nødvendigvis kan sette ord på, men 

som likevel vil påvirke de valgene vi gjør gjennom livet. Dette kan kanskje være en 

forklaringsmodell for hvorfor læreryrket var et reelt alternativ for dem da Anne og Berit 

hadde planer som måtte endres, og Cecilie strengt tatt ikke hadde noen klar plan for 

fremtidens yrkesvalg. 

Dina forteller at hun som ung fikk erfaring med lederroller gjennom barne- og ungdomsidrett. 

Derfor var ikke bildet av henne selv i en lederrolle fremmed, selv om hun ikke hadde tenkt 

tanken om at rektoryrket skulle bli hennes vei. Også rollemodeller gjennom livet kan være 

avgjørende for de valg vi tar senere (Heggen, 2008). Når Cecilie og Berit forteller om at de 

alltid har passet inn og likt seg på skolen, er det ikke usannsynlig at de også har hatt både 

lærere og rektorer som rollemodeller, selv om dette nødvendigvis ikke er noe de har satt ord 

på.  

Gjennom oppveksten blir vi medlemmer av stadig flere fellesskap. Fra å være medlem av en 

familie og definere oss selv ut fra de erfaringene vi gjør i denne sammenhengen, til at vi 

begynner i barnehagen, på skolen og med fritidsaktiviteter. Vi blir medlemmer i flere 

fellesskap, eller som Wenger (2004) sier; i multiple fellesskap. I hjemmet er det vanligvis 

ikke så mange personer, mens i skole og fritidsaktiviteter treffer vi ofte mange mennesker og 

må finne vår plass blant disse. Vi utsettes for andres vurderinger av hvem vi er og hvordan vi 
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opptrer, og vil sannsynligvis på grunnlag av dette tilpasse og endre oss etter omgivelsene 

(Wenger, 2004, DeRue & Ashford, 2010). Barn og unge opplever at det i slike fellesskap er 

både formelle og uformelle lederskikkelser som preger miljøet. Kanskje er det en selv, og 

kanskje er det noen av de andre. Dette kan variere fra fellesskap til fellesskap. Som DeRue og 

Ashford (2010) har påpekt kan vi derfor oppleve oss selv og bli bekreftet som ledere et sted, 

men som «følgere» et annet sted. Om vi er ledere eller «følgere» eller befinner oss helt i 

periferien av et fellesskap vil det kunne påvirke våre valg, våre handlinger og hvem vi selv 

oppfatter at vi er. Når dette er tilfelle, gjør vi ifølge Wenger (2004), et harmoniseringsarbeid 

for å knytte disse ulike identitetene sammen i en, samlet identitet. Andre bruker et liknende 

begrep; identitetsarbeid. Dette begrepet handler blant annet om å balansere ulike identiteter, 

men også om de anstrengelsene vi må gjøre for å opprettholde et positivt selvbilde eller å 

tilpasse vår egen identitet etter omgivelsene (Pratt et al., 2006).  

I informantenes fortellinger finner vi at de alle fant seg godt til rette som lærere. De trivdes 

med elever og arbeidet i klasserommet. Likevel valgte de etter en periode å gå inn i 

lederstillinger. Veien til rektorstillingen er forskjellig, men det vi ser er at for tre av rektorene, 

har andre mennesker vært viktige for at de skulle ta dette valget. Her er det Berit som er et 

unntak. Hun ønsket å utvikle seg videre gjennom en videreutdanning, og fortalte oss at valget 

falt, litt tilfeldig, på skoleledelse. De andre tre ble på et vis «oppdaget» og oppmuntret av 

andre før de tok steget inn i ledelse. Det de fire har til felles, er at det har vært en vei gjennom 

utdanning og lederjobber på litt ulike nivåer i skolen før de har blitt rektorer. Det vi ser her 

kan være eksempler på den gjensidige påvirkningen mellom en indre prosess mot en 

lederidentitet og de tilbakemeldingene som gis fra medarbeidere og egne ledere, noe som. 

DeRue og Ashford (2010) har understreket i sine analyser av identitetskonstruksjon. Berit så 

seg selv som leder, og handlet deretter ved å ta videreutdannelse. Omgivelsene bekreftet 

henne som leder ved at hun ble satt inn som vikar som inspektør ved egen skole før hun søkte 

sin første lederjobb. De andre tre hadde mennesker i sin nærhet som pekte på dem som ledere, 

kanskje før de selv begynte å bearbeide slike tanker. Dette samsvarer også med Wenger 

(2004), som hevder at identiteten er en vev av egen opplevelse, vår virkning på omgivelsene 

og hvordan vi tolkes av våre omgivelser.  

Gjennom de erfaringene vi høster som ledere, blir vår «lederhistorie» stadig rikere og lengre. 

Refleksjon rundt denne historien medfører at vi kontinuerlig rekonstruerer og konstruerer vår 

identitet (Giddens, 1996). Anledninger til felles refleksjon rundt hvem vi er som ledere, vil 
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derfor kunne hjelpe oss til å utvikle en stadig tydeligere lederidentitet. Berit er den av våre 

informanter som tydeligst ga uttrykk for at de treffpunktene hun har med andre ledere er 

viktige for henne, ved å presisere at deltakelse på de mange ulike arenaene er med på å bidra 

til at hun blir god som leder. Hvis vi godtar som premiss at refleksjon er viktig for å kunne 

utvikle seg som leder, blir det avgjørende for ledere å delta i ulike fellesskap der det gis 

anledning til dette. Alle våre rektorer rapporterer om at de deltar i rektorfellesskaper. Tre av 

dem har dette organisert innenfor egen kommune, mens Berit, som eneste rektor i sin 

kommune, må utenfor kommunen for å treffe andre i samme posisjon. De forteller alle om 

regelmessige møter og korte veier til skoleeiernivået. Spørsmålet blir om disse fellesskapene 

gir anledning for refleksjon, eller om de kun er et arbeidsfellesskap der aktuelle saker 

diskuteres og finner sin løsning. Våre funn kan tolkes som at det dreier seg i størst grad om et 

administrativt arbeidsfellesskap, da ingen av informantene eksplisitt forteller noe om læring 

og utvikling i disse samlingene. Vi baserer vår tolkning på at Dina uttrykker et ønske om at 

rektormøtene i større grad skal bli lærende møter, og i mindre grad fokusert på administrative 

temaer. Tre av rektorene forteller at de i tillegg til rektormøtene har andre arenaer som kan 

brukes til refleksjon med likesinnede. Berit er veldig tydelig på at dette er viktig for henne, og 

har av den grunn engasjert seg på mange fronter. Cecilie er fortsatt med i et nettverk fra 

studietiden, mens Dina har et mer uformelt nettverk fra den tiden hun var aktiv i LAMIS. Hun 

legger vekt på at dette er en viktig arena for læring og refleksjon. Deltagelsen i disse ulike 

nettverkene, vil også i seg selv være en bekreftelse, både ovenfor rektorene selv og ovenfor 

omgivelsene på at de er ledere. DeRue og Ashford (2010) peker på hvordan medlemskap i 

fellesskap som assosieres med ledere og ledelse, styrker lederidentiteten til den enkelte. Et 

tilsvarende funn viser vår studie når for eksempel Berit uttrykker i intervjuet at hennes 

deltagelse i ulike nettverk, som hun har fått tilgang til gjennom sin lederutdanning, sin rolle 

som rektor og sin rolle som tillitsvalgt i Skolelederforbundet, gir henne legitimitet blant 

personalet på skolen.  

I kapittel 2 viste vi til studier som eksemplifiserer hvordan rektors legitimitet på skolen kan si 

noe om ansattes tiltro til at rektor kan løse sine oppgaver på en god måte, og dermed om de 

anerkjenner rektor som mer enn den formelle lederen ved skolen (Lillejord, 2011, Møller, 

2004). Stor legitimitet kan derfor sies å være et uttrykk for det DeRue og Ashford (2010) 

omtaler som klarhet i rollefordelingen på skolen, slik at de ansatte aksepterer rektors ledelse. 

Vi spurte informantene om hva de tenker gir dem legitimitet, og to av dem forteller om 

hvordan fagkunnskap gir dem legitimitet. Når rektor fremstår som en person med faglig 
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tyngde, gir dette en form for makt og identitet (Møller, 2004, Grimen, 2008). Møller 

rapporterte i 2004 fra en studie som var gjennomført før den nasjonale rektorutdanningen var 

iverksatt. Der ser vi at hennes informanter i stor grad har bygget sin lederidentitet på 

bakgrunn av erfaringer gjennom praksis og observasjon av andre ledere. Vi ser imidlertid at 

våre informanter i tillegg til dette, også vektlegger sin formelle lederutdanning som viktig for 

sin utvikling som ledere og den legitimiteten de har blant sine ansatte. Dette funnet kan tolkes 

som en bekreftelse av Møllers argumenter for at en formell utdanning kan gi perspektiver og 

begreper som kan bidra til andre syn på egne erfaringer enn tilfellet ville være uten 

lederutdanning. (2004, s. 211). Vi kan se spor av dette når våre informanter forteller om at de 

har fått en kunnskap de kan ta i bruk i sin ledelse av egen skole. De forteller at de står 

tryggere i hverdagen og at kunnskapen de besitter har betydning for deres legitimitet. Våre 

informanter forteller at de er opptatt av å være tilstede, delta i skolehverdagen og bidra med 

sine kunnskaper. De ønsker å være tilgjengelige for de ansatte og å ha gode relasjoner til dem. 

Rektors legitimitet avhenger ikke bare av fagkunnskap, men også av at rektor kjenner 

lærernes og elevenes hverdag godt. Berit beskriver dette som et dilemma, da hun opplever at 

både det å delta i eksterne nettverk og det å være tilgjengelig på skolen, gir legitimitet.  

Som rektorer har de fire informantene litt ulike tilnærminger til rollen sin. Vi oppfatter det 

dithen at de har litt ulike lederidentiteter, og at dette blant annet omfatter de relasjonene de har 

og ønsker å ha til sine ansatte. Hvis vi igjen bruker DeRue og Ashford (2010) sitt perspektiv 

om hvordan en avklart rollefordeling medfører en tydeligere lederidentitet, er det interessant å 

se hvordan de to av våre rektorer, som vi oppfattet som svært tydelige ledere, har valgt å ikke 

være medlemmer i samme fagorganisasjon som sine lærer, mens de to rektorene som vi 

oppfatter som litt mindre tydelige ledere begge er med i Utdanningsforbundet, i likhet med de 

fleste lærere. Er dette uttrykk for hvilken relasjon de har til sine ansatte, hvor nært eller fjernt 

fra de ansatte rektor ønsker å være, eller kan det relateres til verdier og verdivalg? Våre funn 

gir noen indikasjoner til svar. Dina er for eksempel den av rektorene som er tydeligst på at det 

er i Utdanningsforbundet hun hører hjemme. Samtidig forteller hun hvordan hun ønsker å 

være en del av lærerfellesskapet og ikke vil ha noen vesentlig forskjell mellom henne selv og 

personalet hun leder. Hun liker ikke å være den som må ta avgjørelsene, og dermed fremstår 

hun for oss i intervjusituasjonen som noe mer nølende enn de andre når hun skal sette ord på 

hva som gir henne legitimitet som leder. Dette kan være et tegn på at hun, selv etter mange år 

som rektor, ønsker å holde på læreridentiteten. Et tilsvarende resultat har Møller (2004) vist i 

sin studie av en rektor som var sent i karrieren sin. En mulig forklaring til en så sterk 
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forankring i læreridentiteten kan være at hun tidligere var mellomleder ved samme skole, og 

dermed finner det vanskelig å endre den identiteten hun allerede hadde, men det kan også 

være uttrykk for et bevisst verdisyn. Anne er den andre som er medlem i 

Utdanningsforbundet. Også hun snakker mye om deltagelse i hverdagen på skolen og 

ordlegger seg slik at det er mulig å tolke at hun har et litt uavklart forhold til den rollen hun 

skal ha. På den ene siden ser vi at hun ikke ønsker å heve seg over lærerne, på den andre siden 

uttrykker hun ønsker om endringer av en del av kulturen, men er usikker på valg av strategi. 

Her ser vi kanskje et ønske om en mer avklart rollefordeling mellom henne og personalet. Vi 

kan tolke hennes fortelling dithen at hun ikke har stått tydelig nok frem som leder ennå, 

samtidig som personalet kanskje ikke helt har anerkjent at dette er hennes rolle. Som vist i 

kapittel 2 med referanse til DeRue og Ashford (2010) er samspillet mellom «følgere» og 

leder, der leder i ord og handling må vise seg som leder mens «følgerne» i ord og handling må 

vise at de anerkjenner ledelsen, to prosesser som påvirker hverandre gjensidig. Prosessene må 

foregå kontinuerlig for at rollefordelingen skal opprettholdes. Vi ser kanskje i Anne sitt 

tilfelle at denne prosessen bare er påbegynt, og vil ta mer tid enn det knappe året hun hadde 

sittet i stillingen da intervjuene ble gjennomført. Hun uttrykker denne usikkerheten i sin 

innramming av lederidentitet når hun forteller oss om «Kappen av tillit» som hun opplever å 

ha fått. Samtidig er det indikasjoner i Annes fortelling om at hun foreløpig ikke helt opplever 

seg fullt ut akseptert som leder, da hun forteller om lærere som «gjør som de alltid har gjort» 

når de henter kaffe midt i undervisningsøkter eller som ikke vil godta at fellestiden ikke er til 

individuelt arbeid. Hun forteller at hun føler seg liten og usikker, men at hun «får lov til å 

fremstå som det motsatte». Medlemskapet hun har i Utdanningsforbundet er for henne er et 

slags «pliktmedlemsskap», fordi hun ikke har samlet mot til å velge et annet forbund enn de 

andre rektorene i kommunen. Samtidig ser vi en vilje og et ønske hos henne om å utvikle en 

tryggere og tydeligere lederidentitet. 

Hvis vi skal driste oss til å sammenlikne de fire rektorenes karrierefortellinger, kan kanskje 

LID-modellen være til hjelp. Riktignok kan den kritiseres for både å være rigid og lineær, på 

den måten at de ulike stadiene i modellen har noen klart definerte kjennetegn, uten at den tar 

hensyn til at en leder på grunn av hendelser i livet eller karrieren kan ha beveget seg frem og 

tilbake innenfor de forskjellige stadiene modellen beskriver. I tillegg har modellen et 

sluttpunkt, der det ser ut til at en leder er ferdig utviklet. Dette synspunktet stemmer dårlig 

med blant annet Giddens (1996) teorier, som peker på at vår biografi blir lengre gjennom hele 

livet, slik at vi igjen og igjen vil skape vår identitet ut fra det stadig økende innholdet i 
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biografien. Modellen stemmer også dårlig med studier som argumenterer for en mer 

dynamisk forståelse av dannelse av lederidentitet (Møller, 2004, DeRue & Ashford, 2010). 

Likevel kan kanskje LID-modellen anvendes som en tankemodell som skisserer ulike stadier i 

utviklingen som leder, men som ikke nødvendigvis kan kobles til kort eller lang erfaring som 

leder. For eksempel Anne, med et snaut års erfaring som rektor, fremstår som å være i en 

aktiv læringsfase, der hun tester ut ulike dimensjoner for å finne seg selv som leder. Som 

nytilsatt rektor skal Anne finne sin plass både oppover og nedover i organisasjonen, og derfor 

fremstiller hun seg kanskje ikke som så trygg i rollen som eksempelvis Berit og Cecilie synes 

å gjøre. Anne beskriver også selv rektorjobben litt som en rolle. Slikt sett matcher dette LID-

modellen på ett av de tidlige stadiene. Når det gjelder Berit og Cecilie, derimot, tolker vi 

deres fortellinger slik at ledelse ikke lenger er en rolle for dem, men at det er blitt en integrert 

del av deres identitet, noe som ifølge LID-modellen er tegn på at man er på det siste stadiet i 

modellen.  

Dina ser ikke helt ut til å passe inn i dette bildet og demonstrerer således en svakhet ved LID-

modellen, som søker å fremstille dannelse av lederidentitet som en utviklingstrapp hvor den 

enkelte gjennomløper bestemte faser fra et lavere nivå til et høyere nivå. Dina har flere års 

erfaring som rektor, men holder likevel hardt på en yrkesidentitet hvor læreridentiteten 

fortsatt tar en stor plass. Vi oppfatter det nesten som at dette bunner i en litt annet forståelse 

av ledelse enn det de andre informantene har. Hun ser ut til å ville være «fremst blant 

likemenn» og at det å lede skolen er et felles anliggende gjennom demokratiske prosesser der 

hun ikke ønsker å initiere vesentlige endringer, men er mer opptatt av å bevare det hun 

beskriver som en svært positiv og varm skolekultur. På bakgrunn av Dina sin fortelling om 

egen skole og den posisjonen hun formidler at hun ønsker å ha blant lærerne, tolker vi det slik 

at hennes syn på ledelse i skolen har mye til felles med det Briseid (2017) kaller et kollegium. 

Hun bryter dermed til en viss grad med det rådende synet på ledelse i dag, og vi kan bare 

spekulere i hvorfor hun har valgt dette ståstedet. Kanskje bunner det i et annet verdisyn rundt 

skole og ledelse enn det som er rådende under dagens NPM-inspirert styringslogikk? En 

annen eller supplerende årsak kan være at hun ble rekruttert fra egen skole, og allerede var en 

del av et fellesskap og en skolekultur hun verdsetter. Etter en lederutdanning vil det være slik 

at en sterkere lederidentitet kan gå på bekostning av relasjonen til medarbeiderne, slik det 

beskrives i den danske studien (referert i artikkelen av Drud et al., 2010). Kanskje er det slik 

at Dina ønsker å opprettholde den gode relasjonen til sine ansatte. Vi registrerer at det i 
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Møller sitt studie fra 2004 er en informant som heller ikke helt gir slipp på sin identitet som 

lærer, og at også han var rekruttert fra egen skole.   

Det er ikke til å komme unna at lærere til tider kommer i situasjoner de synes det er vanskelig 

å løse. Blant våre rektorer fikk vi innsyn i noen eksempler på ulike tilnærminger til hvordan 

de forholder seg til dette. Både Berit og Anne var tydelige på at de istedenfor å være den som 

skulle ta over problemene som oppstår og løse dem for lærerne, ønsket å ansvarliggjøre 

lærerne i større grad, og hjelpe dem ved å øke kompetansen i personalet. Dette er et eksempel 

på at man viser hvem man ikke vil være gjennom å skape kontraster i fortellingen. Vi fikk 

forståelsen av at Cecilie hadde en litt annen holdning. Hun uttrykte at for henne er det viktig å 

være en rektor som er til stede for lærere når vanskelige situasjoner oppstår, enten det er i 

forhold til elever eller foreldre. Hun ville være den trygge, sterke som alle kan gå til. Dette 

tolker vi som at de har ulike forståelser av rektorrollen og ulike lederidentiteter. 

6.2 Identitetsdanning som en kontinuerlig 

læringsprosess 

Som nevnt i kapittel 2.2.1er skolelederutdanning i Norge av relativt ny dato, men før 

utdanningen ble lansert, eksisterte det korte administrasjonskurs for skoleledere (Møller, 

2016). Målsettingen med en nasjonal skolelederutdanning har blant annet vært å bidra til økt 

trygghet i rollen, samt gi rektorene mot og kraft til å lede (Lysø et al., 2011, Hybertsen et al., 

2014).  

Våre informanter har alle deltatt på en lederutdanning, og de har i intervjuene tillagt 

utdanningen stor betydning for at de valgte å gå inn i rektorrollen. De fortalte ikke så mye om 

lederutdanningen ut over at den har bidratt til økt trygghet, og at de gjennom studiene har fått 

et godt teoretisk innblikk i faglitteratur, forskning og styringsdokumenter. Siden de omtaler 

faglitteratur mer i generelle vendinger, har vi mindre kunnskap om hvorvidt det er utviklet et 

felles fagspråk om kvalitet i skolen og en felles lederidentitet forankret i utdanningsteori om 

kvalitet, slik Dale (2006) har argumentert for.  

Som tidligere nevnt forklarte informantene i intervjuene at de har fått en trygghet gjennom 

lederutdanningen som har gjort at de har turt å søke en rektorstilling, samt at den har bidratt til 

en trygghet i arbeidshverdagen. Dette er i tråd med funnene Lysø (2014) gjorde i sin studie, 

og samsvarer også med evalueringen fra rektorutdanningen (Hybertsen et al., 2014). Både 
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Anne og Berit fortalte at de aldri hadde turt å søke en rektorjobb uten å ha lederutdanningen i 

ryggen. Årsakene til denne opplevde tryggheten kan være det utdanningsteoretiske grunnlaget 

som blir lagt gjennom studiet (Dale, 2006), men det er litt interessant at informantene i sine 

fortellinger i relativt liten grad vektlegger denne kunnskapen i intervjuene. Det kan derfor 

tenkes at det for skolelederne i større grad er fellesskapet med erfaringsdeling og samtaler om 

praksis som de opplever er av betydning. Når informantene vektlegger at lederutdanningen 

har gitt dem trygghet til søke rektorstillinger, kan dette tyde på at de i løpet av studiet har 

gjennomgått en endring i sin profesjonelle identitet fra å se på seg selv som lærere og 

mellomledere til i større grad å se på seg selv som rektorer. Dette samsvarer med Drud et al. 

(2010) som i sin artikkel nettopp påpeker at dette er en endring som finner sted hos deltakere i 

lederutviklingsprogrammer. 

Våre informanter beskrev hvordan de gjennom å lese faglitteratur, hadde lært om både 

organisasjoner, skoleutvikling og prosesser i personalet. Studien til Lysø (2014) og 

evalueringen av rektorutdanningen (Hybertsen et al., 2014) viser imidlertid at det teoretiske 

grunnlaget fra lederutdanningene i liten grad gjenspeiles i praksis i organisasjonene. I hvilken 

grad dette er tilfelle for våre informanter er vanskelig å si. På spørsmål fra oss tillegger de alle 

lederutdanningen stor betydning, men bare to av dem sier noe om betydningen av teoretisk 

kunnskap. Vi merker oss at det er Cecilie som i størst grad gir uttrykk for at hun anvender 

utdanningsteorien fra studiet i hverdagen. Hun er opptatt av kunnskap om organisasjoner og 

styringsdokumenter som viktige i sin praksis. Det kan være interessant å merke seg at hun er 

den eneste som ikke har lederutdanning fra ILS og vi spør oss om det kan være slik at 

innholdet i lederutdanningen eller måten innholdet presenteres og diskuteres på er av 

betydning for hvordan du forstår deg selv som leder og hvordan du løser dine oppgaver. Dette 

gir ikke vår undersøkelse noe svar på. 

Flere av informantene sa at lederutdanningen har gitt dem innsyn i et forskningsfelt de fortsatt 

ønsker å følge med på. Dina har et kontaktnett som gjør at hun blir oppdatert på nyere 

forskning, og hun tester også ut sine tanker om utviklingsarbeid i dette nettverket før det 

introduseres i personalgruppa. Berit på sin side reflekterte over at hun som lærer ikke var så 

opptatt av å lese faglitteratur, men at interessen for dette kom som en følge av studiene. «Å få 

lærere til – det høres kanskje rart ut, men å få forståelse av betydningen av å lese forskning, 

det kom med det å være student». Vi tolket utsagnet dithen at hun strevde med å trekke 

forskning og faglitteratur inn i skolens utviklingstid. Dette kan ha sammenheng med at hun 
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har forståelse for at lærernes hektiske hverdag gjør at det blir knapt med tid til å holde seg 

faglig ajour. Anne og Cecilie er de som kanskje tydeligst har tatt i bruk faglitteraturen som en 

identitetsmarkør, ved at de ukentlig sender ut lovtekster, artikler eller annet relevant fagstoff 

som de forventer at lærerne oppdaterer seg på. Når informantene våre likevel i relativt liten 

grad snakket om det utdanningsteoretiske grunnlaget i sin lederutdanning, undrer vi oss om 

dette primært er en søndagsfortelling, altså at vi får den historien som informantene tror vi vil 

ha, basert på det synet på rollen som de tror er akseptert (Clandinin & Connelly, 1998). 

Goodson (2000) peker på noe liknende når han skriver at læreres karrierefortellinger formes 

av det som er det rådende «manuset» i den tiden og den kulturen vi lever i. Altså at den 

fortellingen vi skaper om oss selv har en form som er godtatt i samfunnet og at det 

signaliserer noe om hvilke forventninger samfunnet stiller til oss. Hvis vi anvender dette 

perspektivet, og legger til grunn at ledere påvirkes av de samme mekanismene som lærere, er 

det kanskje slik at våre informanter følger et godtatt manus når de forteller at utdanningen har 

vært viktig for dem. Når de ikke forteller så mye verken om det utdanningsteoretiske 

innholdet eller hvordan de anvender dette i hverdagen, kan dette tolkes som tegn på at det de 

forteller enten er en søndagsfortelling eller at de følger et ubevisst manus. En alternativ 

forklaring kan være at vi som intervjuere ikke var nøye nok med å utfordre våre informanter 

og be om eksemplifiseringer på dette feltet. 

I løpet av samtalene kom det fram at lederutdanningen også for flere av dem har bidratt med 

et nettverk av andre skoleledere som de treffer jevnlig og deler erfaringer med. I følge 

Wenger (2004) bidrar deltakelse i fellesskap til utviklingen av en identitet, samt at de ulike 

fellesskapene man er deltaker i bidrar til at ulike aspekter ved identiteten utvikles. Det er 

derfor rimelig å anta at når man er deltaker i et lederutdanningsprogram, vil man gjennom 

læringsprosessene i fellesskapet utvikle sin lederidentitet (Lysø, 2014, Moorosi, 2013). I en 

dansk studie, referert i en artikkel fra 2010 (Drud et al.), så de at profesjonsidentiteten ble 

endret og til en viss grad erstattet med en sterkere identitet som leder etter en fullført 

lederutdanning. Hvis vi ser på våre informanter, var det ingen av disse som så for seg en 

rektorjobb før de hadde startet på eller fullført en lederutdanning, og ut fra dette kan det se ut 

til at skolelederne på samme måte trekker veksler på en skolelederutdanning, ved at de 

gjennom studiet tilegner seg kunnskap, normer og verdier som gjør at de ser på seg selv, og 

blir speilet, som ledere og tør å tre inn i en rektorstilling. Dina er et unntak her ved at hun ser 

ut til å ha beholdt profesjonsidentiteten som lærer i større grad enn de tre andre informantene, 

men hun var likevel trygg nok til å søke en rektorstilling. 



78 

 

Anne fremhevet lederutdanningens betydning for rolleforståelsen, det å bli bevisst egne 

utfordringer og begrensninger, og viste i den forbindelse spesielt til hvordan oppgaven 

«Lederspeilet» ga mulighet for refleksjon. I denne oppgaven fikk hun en tilbakemelding fra 

sin overordnede som gjorde at hun ble bevisstgjort sine egne styrker og svakheter og muligens 

fikk hun en dypere selvforståelse og et litt endret syn på hva som er god ledelse.  

Det er rimelig å anta at ved deltagelse i et lederutdanningsprogram der man har felles 

refleksjon og erfaringsdeling, vil deltakerne oppleve en utvikling av sin lederidentitet parallelt 

med tilegnelse av et lederspråk og de vil skape mening om egen praksis (Lysø, 2014). En 

tilsvarende utvikling kan kanskje også skje i et lederteam ved egen skole, eller blant 

rektorkolleger i egen kommune. Forutsetningen må være at det er satt av tid til refleksjon, og 

at læring og utvikling settes i fokus. Flere av informantene våre vektla betydningen av å delta 

i ulike felleskap, og alle fire fremhevet ledergruppa ved egen skole som viktige støttespillere. 

Tre av rektorene har fellesskap med rektorer i egen kommune, og verdsetter dette, mens Berit 

må ut av kommunen for å finne likesinnede.  

Når vi er deltakere i nettverk bestående av andre i samme, eller liknende situasjon som en 

selv, vil det kunne være gode arenaer for støtte, ideskaping og læring. Her kan utfordringer 

diskuteres og opplevelser bearbeides. Dersom vi legger til grunn DeRue og Ashford (2014) 

sitt syn om at lederutdanning og identitetsskaping henger sammen, er det rimelig å tro at 

rektorene i slike fora kan videreutvikle sin lederidentitet. Nettverkene kan være fora der 

rektorene har mulighet til å fortelle sine historier og få tilbakemeldinger fra likesinnede på de 

valgene de gjør, noe som kan bygge opp under vårt selvbilde som ledere, samt vår selvtillit og 

motivasjonen for jobben. I følge Kelchtermans (2009) er alt dette faktorer som er en del av 

vår selv-forståelse. Vi antar at Berit, som legger slik vekt på betydningen av å delta i ulike 

fora, opplever nettopp dette. Giddens (1996) og Kelchtermans (2009) legger begge vekt på at 

identiteten, eller selv-forståelsen, er narrativ. Anledningen til å fortelle andre rektorer om egen 

historie og reflektere over denne, kan derfor relateres til utviklingen av den profesjonelle selv-

forståelsen. Det bekreftes også av Lysø (2014), og våre funn peker i samme retning. 

Fellesskapene vi har diskutert ovenfor, gir muligheter for å utvikle det Lysø (2014) kaller et 

felles lederspråk. Men dette er ikke nødvendigvis det samme som Dale (2006) etterlyser når 

han vektlegger betydningen av et felles fagspråk på tvers av nivåer i utdanningssystemet. Han 

etterlyser et fagspråk som muliggjør diskusjoner om kvalitet i utdanningen, basert på 

utdanningsteori. Basis for et fagspråk legges gjerne gjennom formell utdannelse, men utvikles 
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videre gjennom refleksjon i ulike fora. Et lederspråk som utvikles i en mindre gruppe av 

likesinnede, vil ikke nødvendigvis være et fagspråk, slik Dale definerer det, men kanskje 

heller være til hinder for kommunikasjon på tvers i utdanningssystemet. Alle våre informanter 

deltar i ulike samarbeidsfora der skoleledere treffes, og kan således stå i fare for å utvikle kun 

et lederspråk, i motsetning til et fagspråk om kvalitet i utdanning. Berit, som deltar i mange 

ulike fora, vil kanskje i større grad enn de andre utvikle et fagspråk, siden hun får impulser i 

mange ulike sammenhenger og på flere nivåer i skolesystemet. Berit er opptatt av å få til 

utvikling og lærende møter som en fast del av skolens møteplan, noe hun beskriver som 

utfordrende å få til i en hektisk hverdag. Dersom hun lykkes med å gjennomføre lærende 

møter, kan dette være gode anledninger til å dele fagspråket hun har tilegnet seg med eget 

personale. Om de som deltar i kun kommunale skoleledermøter utvikler et fagspråk, vil 

sannsynligvis avhenge av innholdet i disse møtene. En av våre informanter etterlyser at 

skoleledermøtene i større grad burde bære preg av å være lærende team framfor rene 

administrasjonsmøter. Et innhold der utdanningsteori og fagspråk tuftet på dette settes i fokus 

jevnlig, vil kanskje kunne utvikle deltakernes fagspråk. 

6.3 Identitet, handlingsrom, kontroll og tillit.  

Rektors handlingsrom rammes inn av lov- og avtaleverk, krav og forventninger fra lokale og 

nasjonale myndigheter og skolens ressurser sett i forhold til behovene. I tillegg til dette kan 

forventninger fra lokalsamfunnet, foreldrene, de ansatte og elever oppleves som begrensende 

for rektors muligheter for styring og ledelse. Samtidig vet vi at skoleledere oppfatter 

handlingsrommet som er bestem av lov- og avtaleverk forskjellig, og dette kan ha betydning 

for hvordan de velger å beskrive sin lederidentitet. 

Skoleeierne i de tre kommunene informantene er ansatt i, er med på å forme det 

handlingsrommet rektorene jobber innenfor blant annet gjennom krav om samarbeid og 

utvikling, gjennom rapportering og kontroller og gjennom å utforme kommunens overordnede 

verdiplattform. På denne måten opererer rektorene innenfor et hierarkisk system der de må 

svare for sine valg ovenfor skoleeier og politikere (Briseid, 2017). Ingen av rektorene forteller 

om belønningssystemer, men de forteller om å legge frem skoleresultater og å måtte ha gode 

begrunnelser for disse, det være seg elevresultater eller økonomiske resultater. De forteller om 

tydelige forventninger fra skoleeier og politisk hold når det gjelder elevresultater og elevenes 

trivsel og utvikling, men at det oppleves slik at det til syvende og sist er de økonomiske 
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resultatene som veier tyngst. Når dette i rektorenes fortellinger sammenstilles med 

opplevelsen av trange budsjetter der handlingsrommet blir så lite at det går på bekostning av 

rektorenes profesjonelle skjønn om elevenes beste, forstår vi at rektorenes opplevelse er at 

økonomien er viktigst for skoleeier og myndigheter (Møller, 2017). 

Økonomiske rammer, resultatfokus og tidspress kan føre til at ledere må gå på akkord med 

egne verdier. Dette kan, som Mastekaasa (2008) har vist, medføre lavere motivasjon og 

kanskje utbrenthet (Jfr. Kapittel 2.3.2). Vi legger med interesse merke til hvordan Dina, som 

muligens på grunn av et bevisst verdivalg holder på en annen styringslogikk enn de andre, 

også er den som tydeligst forteller om å ha «verdens beste jobb». Kanskje er hun en person 

som velger å være litt «rebell» for å opprettholde sin personlige integritet. (Craig, 1999). 

Rektorene vi har intervjuet, forteller at de føler på kroppen paradokset at skoleeier, sentrale 

myndigheter og politikere gjennom lovverk og føringer vil ha en skole preget av 

kunnskapsbasert praksis og utviklingsarbeid, samtidig som de samme myndighetene legger 

noen premisser for skoledrift som ikke harmonerer med hva de etterspør (Møller, 2017). 

Informantenes fortellinger tyder på at de i stor grad deler det verdisynet som formidles i 

styringsdokumentene og at de ønsker å legge til rette for en skole som gir elevene en god 

plattform for sitt videre liv. For å opprettholde sin personlige integritet, og kunne stå inne for 

det arbeidet som er gjort og de avgjørelser som er tatt, kan kanskje den enkelte leder, bevisst 

eller ubevisst, justere sitt verdigrunnlag slik at det passer inn i det systemet de er satt til å 

virke innenfor. Det kan også være at de opplever å ha stor nok autonomi til at de unngår det 

fallet i motivasjon som kan ramme skoleledere som står i et slikt press (Mastekaasa, 2008). 

Tid er en av de arbeidsbetingelsene som ofte nevnes i intervjuene, og som regel dreier det seg 

om tid til å drive pedagogisk ledelse, slik vi beskriver i kapittelet om dilemmaer og 

spenningsfelt. Tiden oppleves som en knapphetsfaktor, slik at rektor må prioritere hvilke 

oppgaver som kan gjennomføres, og hvilke som må vente, eller i verste fall legges til side. 

Disse nødvendige prioriteringene fører til dilemmaer i hverdagen, hvor rektor må velge 

mellom å være tilstede for ansatte og elever eller å utføre mer administrative forvaltnings-

oppgaver. Tiden kan også være et element når rektor skal avgjøre hva fellestiden skal brukes 

til. Er det gjennomførbart å drifte flere utviklingsprosjekter samtidig? Cecilie forteller 

hvordan krav fra skoleeier om deltagelse i flere kommunale satsingsområder sammenfaller i 

tid, noe som gjør det utfordrende å prioritere hva fellestiden på skolen skal brukes til. Hun 

føler også frustrasjon over at det ikke lar seg gjøre å gjennomføre utviklingsarbeid initiert 
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internt på skolen, da de eksterne prosjektene tar all tid. Denne frustrasjonen kan bunne i en 

manglende forståelse for at skolesystemet er en helhet helt fra nasjonale skolemyndigheter og 

til den enkelte skole. Fortellingen hennes kan tolkes som om Cecilie ser egen skole som 

«innenfor» og styrende myndigheter som «utenfra», og at fagspråket på tvers av nivåer i 

skolesystemet ikke er på plass (Dale, 2006). Samtidig forteller Cecilie at det er viktig for 

henne å forholde seg korrekt til styringsdokumenter, lover og regler. Hun er opptatt av å drive 

en skole der «alt er på stell» og sørge for at hennes personale er oppdatert. 

Til tross for at rektorene opplever å måtte prioritere strengt, både med hensyn på ressurser og 

tid, er alle rektorene svært tydelige når de forteller at de opplever stor tillit og stor grad av 

autonomi. På samme måte forteller de om gode samarbeidsforhold med skoleeier, politikere, 

og instanser som PPT, barnevern og liknende. Men i løpet av intervjuet kommer det likevel 

frem at de strever med de ulike kravene, med å prioritere oppgaver, med økonomi og med 

valg de må gjøre som de mener ikke er til elevenes eller skolens beste. Hvorfor er de da så 

tydelige på at de har stor autonomi? Er dette eksempler på søndagsfortellinger eller 

autoritative historier, fordi intervjuobjektene ikke er trygge nok i intervjusituasjon til å fortelle 

åpent om den reelle situasjonen? Vi spør oss om dette fordi rektorene i pilotstudien vår i 

større grad gav uttrykk for at de hadde utfordrende arbeidsbetingelser og stort tidspress enn 

informantene i denne studien. Rektorene i pilotstudien var til dels kjent med oss fra tidligere, 

og de visste at deres svar ikke ville publiseres. I søndagsfortellingene fortelles det om 

anerkjent praksis og i den autoritative historien er fortellingen preget av føringer ovenfra om 

hvordan skolen bør være (Clandinin & Connelly, 1998, Møller 2004). Hvis det er disse 

historiene vi får, blir det vanskelig å trenge ned i hvordan skolelederne egentlig opplever sine 

arbeidsbetingelser og hvordan dette gir betydning i konstruksjon av lederidentitet. En 

alternativ forklaring til at rektorene forteller om stor autonomi, samtidig som de forteller 

ganske mye om rammer som strammes inn, kan være at de forventer rammer, og at de har 

godtatt at dette er virkeligheten. Dersom de ikke forventer et større handlingsrom enn det de 

har fått, blir heller ikke opplevelsen av å skulle manøvrere innenfor disse rammene så negativ, 

og de opplever å ha autonomi og tillit. Vi ser det ikke som usannsynlig at informantene våre 

gjennom lederutdanningen og praksis som mellomledere, kan ha blitt forberedt på rammene 

for skoleledelse. Ser vi dette i sammenheng med Møllers (2016) spørsmål vedrørende sterkere 

statlig styring gjennom lederutdanningen som tilbys, kan vi kanskje tenke at vi også i Norge 

har fått en lederutdanning som bidrar til en sterkere styring av skolene fra myndighetene.  
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Informantenes fortellinger viser hvordan hverdagen til rektorene preges av at de må gjøre 

prioriteringer, og at de dermed kanskje velger bort deler av det de oppfatter er viktige 

oppgaver. De uttrykker at de gjerne skulle hatt anledning til i større grad være pedagogiske 

ledere. Oppgaver og arbeidssituasjoner de fremhever som mest meningsfulle, er der de jobber 

sammen med de ansatte ved egen skole for å skape en god opplæringssituasjon for elevene, 

der de kan bruke seg selv som veiledere og mentorer. Dersom de velger å bruke tiden slik, 

medfører det gjerne at oppgaver av mer administrativ art, må legges etter arbeidstid. På denne 

måten tvinges de til å gjøre mindre av de oppgavene de mener er viktigst, og må kanskje være 

ledere på en annen måte enn de selv mener er riktig. Når Berit forteller at hun ikke ønsker å 

være en rektor som jobber 50 timer i uka, men likevel gjør dette for å greie å være både 

pedagogisk og administrativ leder, tolker vi det slik at hun gjør et harmoniseringsarbeid. Hvis 

arbeidet vi gjør ikke stemmer overens med egen yrkesidentitet, tilpasser vi ofte 

yrkesidentiteten slik at den vi er henger sammen med det vi gjør. Dette omtales som et 

identitetsarbeid (Pratt et al., 2006). Wenger (2004) bruker ordet harmoniseringsarbeid på 

liknende måte. I følge ham vil behovet for harmoniseringsarbeid stadig være tilstede, siden 

våre omgivelser og kravene som stilles til oss er i endring gjennom hele livet. Pratt et al. 

(2006) har pekt på at møtet med praksis etter endt utdanning kan føre til et behov for større 

eller mindre tilpasninger av yrkesidentiteten. På denne måten kan det se ut til at den 

hverdagen vi står i, styringskonteksten vi jobber i, legger premisser for realiseringen av vår 

lederidentitet (Møller, 2004). 

6.4 Oppsummering 

I kapittel 6 har vi drøftet hvordan identitet skapes i sosiale kontekster der andre mennesker 

influerer på våre liv og hvordan vi ser på oss selv. Vi har sett på funnene i vår undersøkelse i 

lys av den litteraturen vi presenterte i kapittel 2. 

Informantene våre ga alle uttrykk for at tilfeldigheter i livet var avgjørende for at de i dag er 

skoleleder. Vi har imidlertid pekt på muligheten for at dette kanskje ikke alltid er tilfelle, men 

at karriereveien fremsto som fornuftige valgt på bakgrunn av sosiale og kulturelle forhold i 

oppvekst, samt tidlige erfaringer og rollemodeller. I tillegg har de blitt oppdaget og anerkjent 

som ledere av omgivelsene. 
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De fire rektorene fremstår om relativt ulike ledere, med ganske forskjellige relasjoner til sine 

ansatte.  Det kan være at dette skyldes at de befinner seg i ulike faser av sin karriere, og 

dermed vektlegger ulike aspekter av lederoppgavene, eller kanskje er det slik at de fire 

informantene har ulike verdisyn. Det er interessant å legge merke til at de av våre informanter 

som står som medlemmer i Utdanningsforbundet, også ser ut til å ha en profesjonell identitet 

som er mest preget av sin tidligere læreridentitet og som tydeligst gir uttrykk for at de er 

opptatt av å være i skolehverdagen sammen med elever og lærere. 

Alle våre rektorer ser nytten av fellesskap med andre ledere. Spørsmålet er i hvilken grad 

slike samlinger benyttes til læring og felles refleksjon. Vi har tatt som utgangspunkt at 

utvikling av identitet skjer gjennom refleksjon over egen historie og at refleksjon sammen 

andre ledere dermed er viktig for konstruksjon av lederidentitet. Da blir slike fellesskap, og 

hvordan de brukes, viktige. 

Våre data viser at rektorene sier mindre om hvordan lederutdanningen har hatt betydning for 

dem enn om styringskontekst og egen bakgrunn og karrierereise. Det er imidlertid to faktorer 

som trekkes frem, og den ene er kunnskap. Kunnskap om ny forskning på skolefeltet, 

kunnskap om organisasjoner og utviklingsarbeid og kunnskap om lov- og avtaleverk og 

styringsdokumenter har blitt nevnt. Alt dette vil kunne gi rektor større makt og legitimitet hos 

sine ansatte, noe våre informanter sier noe om. Vi har stilt spørsmålet om de tar med seg et 

fagspråk og kunnskap om utdanningsteori inn i ledelsen av egen skole. Den andre faktoren de 

trekker frem er økt trygghet i rollen, noe som samsvarer med evalueringene av 

skolelederutdannelsen. Den økte tryggheten baseres dels på kunnskapen de har fått, dels på 

refleksjon rundt egen lederrolle og dels på nettverkene de har blitt medlemmer i som følge av 

utdanningen.  

Knapphet på økonomiske ressurser medfører at rektorene tidvis må gjøre prioriteringer som 

strider med deres skjønn om barnets beste. De opplever også en knapphet på tid, som 

medfører at de må nedprioritere oppgaver, og da rammes gjerne oppgaver der det ikke kreves 

dokumentasjon og rapportering. Dette betyr igjen at det kan bli vanskelig å finne tid til 

oppgaver som pedagogisk ledelse, veiledning og tilrettelegging av kompetanseheving for 

personalet. Til tross for dette uttrykker alle informantene at de opplever å ha både autonomi 

og tillit, og vi har diskutert om dette kan komme av at de gjennom lederutdanningen er 

forberedt på de rammene som møter dem i hverdagen, om det er slik at de har gjennomført et 

harmoniseringarbeid. En alternativ forklaring kan være at vi kun har fått tilgang til rektorenes 
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søndagsfortellinger. Med andre ord, at våre informanter presenterer en fortelling til oss om 

hvordan de skaper en lederidentitet som er i samsvar med det de vet er forventet av dem.  
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7 Konklusjon og implikasjoner for 

videre studier 

På bakgrunn av at dette er en studie basert på kun fire informanters utsagn, vil vi ikke kunne 

komme med noen generelle konklusjoner. Vi vil likevel, med utgangspunkt i 

problemstillingen og forskningsspørsmålene og basert på funn, analyse og drøfting, forsøke å 

trekke noen linjer og svare på problemstilling og forskningsspørsmål. Gjennom 

problemstillingen: På hvilken måte opplever skoleledere relasjonen mellom styringskontekst, 

utdanningsbakgrunn og konstruksjon av lederidentitet? har vi forsøkt å belyse hvordan 

skoleledere opplever at lederutdanningen de har gjennomført og den hverdagen de står i, kan 

relateres til hvordan de skaper sin lederidentitet og fremstiller seg selv som ledere gjennom 

samtalen med oss som intervjuere. I siste del av kapittelet har vi sett på mulige implikasjoner 

for videre arbeid. 

7.1 Forskningsspørsmål og konklusjon 

Det første forskningsspørsmålet dreier seg om hvordan informantene selv beskriver og 

reflekterer over sin egen karrierereise. Studien viser at alle fire peker på tilfeldigheter som 

styrende for den veien de har gått gjennom livet. Bare en av dem hadde planer om læreryrket 

og ingen så for seg et arbeidsliv som rektor. Det vil alltid være en viss grad av tilfeldigheter 

som spiller inn i folks liv, som skaper nye muligheter og valgsituasjoner i livet. Når dette 

skjer, vil bakgrunn, erfaringer og holdninger påvirke de valgene vi gjør. Vi peker derfor på at 

de valgene informantene gjorde om læreryrket og siden ledelse fremstår som sannsynlige 

konsekvenser, til tross for at de selv ikke setter ord på dette. 

Gjennom rektorenes historie ser vi betydningen av at kollegaer og tidligere ledere har sett 

dem som mulige ledere og oppmuntret dem til å søke lederstillinger. Dette gjelder særlig tre 

av våre informanter. De har blitt anerkjent som ledere, noe som trolig har ført til at de gradvis 

har byttet sin læreridentitet med en lederidentitet. Vi ser imidlertid med interesse at en av de 

tre ser ut til å holde hardt på sin læreridentitet og tar lederrollen nesten litt motvillig, og kan 

bare spekulere på hvorfor. Kan det ha en sammenheng med at hun er den eneste som er 

rekruttert fra egen organisasjon til rektorjobben? Dermed har hun en annen relasjon til lærerne 

ved egen skole, og de kan ha betydning for utøvelse av lederjobben og hennes lederidentitet. 
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Eller ser vi her et bevisst verdivalg om skoledrift, skolekultur og ledelse? Den siste av 

rektorene tok selv initiativ til endringer i sitt profesjonelle liv gjennom å videreutdanne seg i 

ledelse for deretter å søke stilling som skoleleder.  

Det andre forskningsspørsmålet tar for seg den betydningen rektorene tillegger sin 

lederutdanning i sin konstruksjon av en lederidentitet. Rektorene legger vekt på to momenter 

som har vært viktig for dem; kunnskap og trygghet. De opplever at den kunnskapen de har 

fått gjennom utdannelsen gir legitimitet i personalet og en trygghet i møte med hverdagens 

utfordringer. De forteller også hvordan troen på at de kunne være rektorer vokste frem i den 

perioden de gjennomførte utdanningen. Selv om ingen av dem snakker direkte om 

lederidentitet, bør vi kunne trekke den slutningen at dette betyr at de utvikler en tydeligere, 

tryggere og kanskje en mer stabil lederidentitet gjennom studiet. Samtidig kan denne 

lederidentiteten være i samsvar eller i konflikt med den skolehverdagen de møter.  

I det tredje forskningsspørsmålet spør vi om skolelederne opplever at hverdagens krav og 

rammer virker inn på hvem de kan være som leder. Som i pilotstudien vi gjennomførte, 

forteller rektorene mye om hvordan krav fra lokale og nasjonale myndigheter skaper lite 

handlingsrom i hverdagen. De må gjøre prioriteringer som bryter med deres skjønn om 

barnets beste og de greier ikke alltid å være den lederen de ønsker å være. Rektors skjønn 

baseres blant annet på verdier, og det å handle på tvers av egne verdier kan påvirke 

motivasjonen for arbeidet negativt. Til tross for dette, forteller alle informantene at de har 

gode arbeidsforhold, samt at de opplever å ha stor autonomi og tillit fra skoleeier og 

politikere. Vi undrer oss over om dette er eksempel på en søndagsfortelling, eller en 

autoritativ fortelling. Dette fordi vi i vår pilotstudie opplevde å få svar der informantene var 

mer kritiske til sine arbeidsbetingelser.  

I hvilken grad styringskonteksten legger premisser for vår lederidentitet vil, etter vårt syn, 

avhenge av om utdanningen forbereder skoleledere på virkeligheten som møter dem, og 

dilemmaene de vil måtte håndtere i praksis. Opplevelsen våre rektorer har av autonomi og 

tillit, til tross for et snevert handlingsrom, kan tyde på at de er forberedt på rammene for 

skoleledelse. Hvis dette er tilfelle, har de i forkant av og gjennom lederutdanningen, utviklet 

en lederidentitet som understøtter styringssystemet som møter rektorer. Mange skoleeiere har 

som krav til nye rektorer at de har gjennomført lederutdanning. Wenger (2004), Moorosi 

(2014) og Pratt et al. (2006) peker alle på at læring og identitetsutvikling er tett knyttet 

sammen. En logisk følge av dette er at lederidentiteten til en skoleleder har sammenheng med 
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læringen i lederutdanningen. Hvis vi i tillegg godtar premisset om at identiteten virker inn på 

valgene våre, er det rimelig å anta at innføringen av en nasjonal rektorutdanning indirekte kan 

benyttes som et verktøy for å styre norske skoler.  

Skolelederutdanninger er sterke formidlere av verdier og holdninger til ledelse og opplæring. 

Hvis læring og identitetsbygging henger sammen, må det bety at mange skoleledere utvikler 

en lederidentitet som i større eller mindre grad er preget av de verdiene og holdningene som 

er formidlet i utdanningen. Hvis rektorene deretter går ut i et arbeidsliv som i praksis 

formidler andre verdier og holdninger enn de har med seg fra studiet, er det lett å tenke at 

dette kan føre til frustrasjon og at lederidentiteten må tilpasses den praksisen de møter. I våre 

møter med rektorene fortalte de om frustrasjoner rundt rammene for skoleledelse, men også at 

de opplevde å ha stor autonomi. Dette kan bety at tilpasning til rammene er et tilbakelagt 

stadium og at de gjennom arbeidserfaring og skolelederutdanning har blitt forberedt på 

styringskonteksten. En alternativ fortolkning kan være at skoleledere gjennom sin karriere går 

gjennom ulike faser. Anne, som er relativt ny i rektorjobben, befinner seg kanskje i en 

læringsfase med oppdagelse og selvrealisering, mens de andre tre informantene med mer 

erfaring befinner seg i en fase med stabilitet, slik vi kan lese av den forenklede modellen til 

Hubermann (beskrevet i Møller, 2004). Hos Dina kan vi kanskje se at hun håndterer press og 

frustrasjoner gjennom å nærme seg en annen styringslogikk enn de andre i sin ledelse av 

skolen. Vi tenker at det kan være en blanding av disse faktorene som forklarer våre rektorers 

opplevelse av autonomi og tillit. Men vi kan heller ikke utelukke at det vi her blir fortalt er 

søndagsfortellinger eller autoritative fortellinger. 

Ut fra våre analyser og tolkninger av informantenes utsagn, er det mye som tyder på at 

rektorene gjennom refleksjon og kunnskapstilegnelse i lederutdanningen opplever at de har 

endret sin profesjonelle identitet til i større grad å ha en lederidentitet. Samtidig kan det synes 

som om de gjennom studiene forberedes på den styringskonteksten som møter dem. I møte 

med hverdagen som rektor ser det ut til at informantene tilpasser sin identitet til oppgavene, 

altså at de foretar et harmoniseringsarbeid og rekonstruerer sin lederidentitet når det de gjør, 

ikke stemmer overens med den de mener de er.  
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7.2 Implikasjoner – veien videre 

Denne studien er en liten, kvalitativ studie, basert kun på fire informanter, og vi kan derfor 

ikke generalisere. Vi vil likevel peke på noen implikasjoner. 

Våre informanter har vektlagt betydningen av formelle og uformelle nettverk som arenaer for 

læring og refleksjon over egen rolle. Dersom skoleeier ønsker å utvikle sine ledere, og legge 

grunnlaget for god ledelse i samsvar med krav og forventninger fra nasjonale og lokale 

myndigheter, kan det være nyttig å i større grad legge til rette for at rektorkollegiene har 

lærende møter. 

Vi mener at studien vår gir noe mer innsikt i hvordan lederutdanning og styringskontekst 

samvirker i konstruksjon og rekonstruksjon av lederidentitet, og ser at funnene kan være 

grunnlag for flere mulige problemstillinger med tanke på videre forskning.  

En av våre informanter har sin utdanning fra en annen utdanningsinstitusjon enn de tre andre, 

og ser ut til, i større grad enn de andre, å benytte seg av utdanningsteori i sin arbeidshverdag. 

Vi har tidligere vist at læring og identitet er tett knyttet sammen. Vi spør oss derfor om det 

kan være slik at lederutdanninger, med et noe forskjellig utdanningsteoretisk innhold, vil 

prege lederidentiteten på ulike måter. En annen problemstilling kan være om det er av 

betydning for konstruksjon av lederidentitet hvordan teoriinnholdet i en lederutdanning 

presenteres og diskuteres. 

Vi er enige med Dale (2006) når han hevder at det er viktig å velge et teorigrunnlag forankret 

i utdanningsteori når skoleledere skal utdannes. Våre informanter tillegger sin lederutdanning 

stor betydning, men de sier relativt lite om hvordan teorigrunnlaget har påvirket dem. 

Evalueringer (Caspersen et al., 2017, Hybertsen et al., 2014) har vist at den nasjonale 

Rektorutdanningen skårer høyt på tilfredshet blant deltakerne, uavhengig av teorigrunnlaget. 

Når deltakerne i skolelederutdanning likevel er tilfreds, betyr dette da at det i større grad er 

praksisfellesskapet i slike studier og opplevelsen av annerkjennelse av profesjonen som er av 

betydning for deltakerne? Det kan være av interesse å se nærmere på om det også handler om 

at lederne i liten grad reflekterer over hvordan teorien de tilegner seg legger grunnlaget for 

den økte tryggheten de opplever.  

Vi har sett at våre informanter, til tross for at de forteller at lederutdanningen har vært viktig 

for dem, sier relativt lite om hvordan de anvender utdanningsteorien de har tilegnet seg i sin 
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ledelse av egen skole. Tidligere undersøkelser har vist at man i liten grad ser at 

utdanningsteori bringes inn i skolehverdagen (Hybertsen et al., 2014). Kanskje kan det være 

av interesse å undersøke nærmere hvordan kunnskapen fra deltakelse i skolelederutdanninger 

anvendes. 
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Vedlegg 1: Intervjuguide  

Intervjuguide 

Innledning: 

Prosjektet vårt har som mål å undersøke hvordan skoleledere erfarer at lederutdanning og 

statlig og kommunal styring legger premisser og rammer for utvikling av egen lederidentitet. 

Intervjuet vil være en kombinasjon av narrativt og semi-strukturert. 

Reflekter over din egen karrierereise fram til den stillingen du nå er i. Hvordan forstår du 

eventuelle brudd og platåer? Når har utviklingen vært preget av kontinuitet? Hvorfor? 

A. Egen karriereutvikling 

- Sosial og kulturell bakgrunn 

- Starten som leder – overgang fra en posisjon til en annen 

- Viktige hendelser 

- Begrunnelse for valg  

- Hva motiverer for innsats 

- Hva gir deg legitimitet som leder 

- Viktige praksisfellesskap og læringsarenaer 

- Deltakelse i formelle og uformelle fellesskap knyttet til jobben som leder 

 

B.  Skoleledelse som yrkesprofesjon 

- Betydningen av formell lederutdanning 

- Fagforeningstilhørighet 

- Skolelederkollegiets funksjon 

 

C. Styring av skolen nasjonalt og lokalt 

- Forventninger fra nasjonalt og kommunalt nivå til skoleledere 

- Opplevelse av arbeidsbetingelser lokalt 

- Opplevelse av autonomi i arbeidet 

- Ansvarliggjøring av skoleledere (hva, hvordan og hvorfor) 

- Opplevelse av støtte fra kommunalt nivå (hva og hvorfor) 

 

D. Mulige verdikonflikter? 

- Eksempler på måldilemmaer 

- Eksempler på resultatdilemmaer 

- Eksempler på strategidilemmaer 
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Vedlegg 2: Brev til rektorene 

 Forespørsel om deltakelse i en intervjuundersøkelse  

  

Lederidentitet i spenningsfeltet mellom kontroll og autonomi  

  

Bakgrunn og formål  

Som masterstudenter ved Universitetet i Oslo, ILS – Utdanningsledelse, ønsker vi å undersøke 

hvordan ledere erfarer at lederutdanning og statlig og kommunal styring legger premisser og rammer 

for utvikling av egen lederidentitet. I studien vår ønsker vi å intervjue til sammen fire rektorer fra 

kommuner med to ulike styringssystemer.  

  

Intervjuet vil ha følgende temaer: Egen karriereutvikling, egne erfaringer med betydning av 

lederutdanning, betydningen av nasjonal og lokal styring av skolen, samt mulige verdikonflikter.  

  

Hva innebærer deltakelse i studien?  

Et intervju med tidsramme ca 45 minutter i løpet av mars/april 2018. Intervjuene vil foregå på din 

arbeidsplass.  

  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle opplysninger som blir tatt opp på lydfil vil bli behandlet konfidensielt. Dette betyr at kun 

masterstudentene og vår veileder Jorunn Møller ved UiO vil ha tilgang til opplysningene. 

Lydopptakene blir overført til tekst og vil lagres som en fil på en passordbeskyttet datamaskin. I denne 

teksten og i masteroppgavene og artikler som skal skrives, vil ingen som har deltatt fremstå med navn 

eller på annen måte kunne gjenkjennes. Innsamlede opplysninger vil bli anonymisert ved prosjektslutt 

31.12.2018, og alle data vil bli slettet i januar 2019.  

  

Vi forplikter oss til:  

• Følge normale retningslinjer for etikk i forskningsarbeid, jfr. Den nasjonale forskningsetiske 

komité for samfunnsvitenskap og humaniora (1999): Forskningsetiske retningslinjer for 

samfunnsvitenskap, jus og humaniora.  

• Sørge for at utskrifter fra intervjuer og feltnotater oppbevares på en forsvarlig måte, slik at 

uvedkommende ikke kan få tilgang.  

  

Frivillig deltakelse  

Det er helt frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke deg, uten å oppgi noen grunn. 

Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet. Dersom du har spørsmål til studien, ta 

kontakt med Nina Johannessen Tørholen, tlf 90754877 eller Hilde Brohaug Hansen, tlf 90197333 

(masterstudenter). Kontaktinfo til vår veileder, Jorunn Møller, er tlf 95901843.  

  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS.  

  

Med vennlig hilsen  

Hilde Brohaug Hansen og Nina Johannessen Tørholen  
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Samtykke til deltakelse i studien  

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

  
Jeg samtykker til å delta i prosjektet med å svare på spørsmål i et intervju.  

  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3: Utsnitt fra kodeskjema 

Funn #1: Beskrivelse av og refleksjon over egen karrierereise 

 Lederutdanning og karrierevalg  

  Tilfeldig vs. målrettet 

  Påvirkning fra ledere og andre 

  Sosial og kulturell bakgrunn 

Funn #2: Formell lederutdanning og konstruksjon av lederidentitet 

 Lederutdanningens betydning 

  Trygghet 

  Annerkjennelse 

  Bevissthet 

  Kunnskap 

 Fagforeningstilhørighet 

Funn #3: Relasjon mellom styringskontekst og konstruksjon av lederidentitet 

 Styringsdilemma 

  Økonomi vs elevenes behov 

  Lærernes tid 

  Rollemodell 

 Lojalitetsdilemma 

  Skoleeier vs foreldre 

  Ansatte vs foresatte/elever 

  Skoleeier vs elever 

  Skoleeier vs egen skole 

 Opplevde arbeidsbetingelser 
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  Autonomi 

  Tid 

  Støtte 

  Nettverk 

 Hierarkisk ansvarsplikt 

  Forventninger ovenfra 

  Dokumentasjon og rapportering 

 Profesjonell ansvarsplikt 

  Arbeid for å gi opplæring av god kvalitet  

Beskrivelsen av den enkelte rektor 

 Rektorrollen  

  Kollegium vs hierarkisk styringslogikk 

  Nærhet vs fjernhet 

  Syn på rektorrollen 

 Motivasjon  

  Rekruttering. Skape sitt eget team 

  Utvikle og påvirke 

  Hverdagen 

  Egenutvikling 

 Legitimitet 

  Deltagelse i praksisfeltet 

  Faglig tyngde/ lederutdanning 

  Eksternt nettverk / aktiv utenfor skolen 

  Relasjoner, tillit og verdier  

  Redelighet, struktur og forutsigbarhet 



102 

 

Vedlegg 4: NDS-godkjenning 
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