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Sammendrag 
Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av hvordan elevresultater tas i bruk i 

skoleforbedringsarbeid i videregående skole. Kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT) 

(Engeström, 1987) er studiens teoretiske rammeverk. Datagrunnlaget kommer fra én 

videregående skole med lang erfaring fra bruk av elevresultater i arbeid med skoleforbedring. 

Rektor og fire ledere er intervjuet og arbeid med elevresultater er observert i 5 ulike team.  

Studien viser at rektor gjør avdelingsledere og lærere ansvarlige for elevenes resultater 

gjennom eksplisitte mål og forventninger til oppfølging og analyser av måloppnåelsen. 

Avdelingslederne tar i bruk ulike resultater. De bruker resultatene når de skal vurdere 

måloppnåelsen til avdelingen eller når resultatene ser ut til å være avvikende. 

Eksamensresultater ser ut til å ha en sentral plass i dette arbeidet. Studien viser at 

avdelingslederne balanserer de forventningene som stilles til dem, om å være tydelige ledere 

som tar i bruk resultater, med behovet de har for å ivareta en god relasjon med lærerne som 

skal utføre forbedringsarbeidet. I samtaler med enkeltlærere eller lærerteam inntar lederne en 

spørrende tilnærming der de inviterer til dialog og felles undring om resultatene.   

Studiens funn viser at ledelsens forventninger og innramming får betydning for hvordan 

lærerteamene prioriterer tiden de får til analyse, og hvordan det samtales om elevresultater. 

Analysene av det kollektive arbeidet i lærerteamene, viser at det i liten grad er forpliktende 

mht. forbedring av praksis. Mine funn viser også at samtalene om elevresultater i 

lærerteamene preges av konsensus, og i den grad teamene uttrykker behov for 

praksisforbedringer er endringsforslagene inkrementelle.  

Studien har flere generelle og praktiske implikasjoner. En generell implikasjon er knyttet til 

forståelsen av den betydningen ansvarliggjøringskonteksten har for praksisen ved den enkelte 

skole. Studien kan være et bidrag i diskusjonen om hvordan man kan designe mekanismer og 

rutiner for ansvarliggjøring som balanserer behovet for et eksternt blikk som utfordrer praksis, 

med behovet for å vise tillit til profesjonen. En viktig praktisk implikasjon er hvordan rektorer 

utarbeider rutiner for resultatoppfølging som tar hensyn til de iboende spenningene i bruk av 

elevresultater, og hvordan utfordringene som ledere og lærere møter kan håndteres. En annen 

viktig praktisk implikasjon gjelder betydningen av at ledergruppen utvikles som et 

profesjonelt fellesskap, for at avdelingsledere kan støttes og trygges i rollen som skoleleder 

med resultatansvar.   
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Forord 
Denne masteroppgaven markerer slutten på studiet i Utdanningsledelse ved ILS, Universitetet 

i Oslo. Jeg valgte masterstudiet ved ILS helt bevisst, fordi jeg ønsket å bli utfordret på det jeg 

oppfattet som “vedtatte sannheter” om styring av og i skolen i fylket der jeg jobber. Jeg 

forventet at jeg ved universitetet i Oslo ville møte en kultur og et faglig innhold som ga rom 

både til å utfordre og bli utfordret. Jeg ble ikke skuffet! 

Da jeg tok fatt på studiene, hadde jeg allerede mange års erfaring som leder både i og utenfor 

skolen. Som skoleleder hadde jeg møtt flere utfordringer i det å skulle bruke elevresultater i 

ledelse av skoleforbedringsarbeid. Nå ved veis ende, satte jeg meg ned og leste et av de første 

arbeidskravene jeg leverte inn: "Forventninger til studiet". Det var interessant å lese. Det er 

særlig to utdrag som tydelig viser at interessen for fenomenet som studeres i denne oppgaven 

har fulgt meg gjennom hele studiet:  

Vi har i dag en rekke kilder som bl.a. har til hensikt å gi oss informasjon om kvaliteten 
i skolen (…) Jeg opplever at utfordringen som leder er å få organisasjonen til å 
omsette all denne informasjonen til kunnskap om vår praksis. (…) 

Jeg lurer på hvordan ledelse kan utøves slik at man som leder har nok innsyn i praksis, 
og “bryr seg” nok om elevenes læring. Men - samtidig gjøre det på en slik måte at de 
ansatte beholder sin autonomi og opplevelsen av å ha ledelsens tillit. 

Gjennom studiet og arbeidet med denne masteroppgaven, har jeg fått anledning til å fordype 

meg i dette fenomenet: Skoleforbedring gjennom bruk av elevresultater. Det å skrive 

masteroppgave har vært en positiv prosess. Svært krevende, men det har også vært en glede å 

kunne bruke fritid på å fordype seg i faglitteratur. Arbeidet med masteroppgaven har gjort 

meg svært ydmyk både overfor forskning som håndverk og det omfattende omfanget av 

forskning som finnes på dette fagfeltet. Jeg har kun i begrenset grad kunnet sette meg inn i alt 

dette.  

Å skrive denne oppgaven hadde ikke vært mulig å få til uten hjelp fra andre. Først skal en stor 

takk rettes til min veileder Ruth Jensen. Uten hennes heiarop og oppmuntringer hadde jeg gitt 

opp flere ganger. Ruth har hele tiden vist at hun tror på meg, samtidig som hun har utfordret 

meg faglig. Dette har vært en fantastisk støtte og inspirasjon. Takk også til Guri Skedsmo som 

ga meg uvurderlig starthjelp allerede for to år siden, og som fortsatte å veilede meg gjennom 

de første delene av min litteraturreview. Takk også til Pål Riis, min nærmeste leder i snart 18 

år. Han har alltid inspirert meg til å holde meg oppdatert på forskning og videreutvikle meg 
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som leder, og det var han som anbefalte meg til å velge Utdanningsledelse ved ILS. Jeg vil 

også rette en stor takk til min kjære mann Sigurd og resten av familien. De har tålmodig stilt 

opp med "alt annet" som skal gjøres, når mine arbeidsøkter har gått foran sosialt liv og mine 

bidrag til fellesskapet. Takk også til mine kjære lederkolleger på Lambertseter videregående 

skole som har vært gode samtalepartnere underveis. De stilte også fantastisk opp når det 

nærmet seg innleveringsfristen, slik at jeg trygt kunne fordype meg i skrivearbeidet. Og sist 

men ikke minst – takk til alle venner og skolelederkolleger. Takk for at dere holder ut med en 

"nerd" som meg når jeg ønsker å snakke om mitt forskningsarbeid, og for at dere i lang tid har 

godtatt mine "nei" til de fleste invitasjoner. Nå lover jeg å komme sterkere tilbake – men 

fremdeles med et brennende engasjement for, og et evig ønske om, å diskutere skole! 

 

Oslo, 1. november 2018 

Siv E. Østlien Jacobsen 
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1 Innledning 
 Fenomenet som er i fokus i denne masteroppgaven er skoleforbedring i videregående skole, 

og det rettes et spesifikt fokus på bruk av elevresultater. Formålet med innledningskapittelet 

er å berede grunnen for studien og presentere oppgavens oppbygning. Jeg vil begrunne 

temaets relevans og aktualitet før jeg presenterer studiens formål og forskningsspørsmål. 

Deretter vil jeg kort omtale det teoretiske rammeverket og metodisk tilnærming. Jeg redegjør 

så kort for den empiriske settingen, før jeg avslutningsvis beskriver studiens struktur.   

 Relevans og aktualitet 
Med publiseringen av resultatene fra Program for International Student Assessment (PISA) på 

tidlig 2000-tall, ble våre nasjonale myndigheters oppmerksomhet på elevenes resultater 

betydelig skjerpet. Det mange mente var en av verdens beste skoler, fremsto i denne 

sammenhengen som middelmådig - i beste fall.  

Som ett av svarene på "PISA-sjokket" og hva som "måtte forbedres" i norsk skole, ble 

ansvarsstyring (accountability) introdusert. I Stortingsmelding nr. 30 Kultur for læring 

(Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004) redegjøres det for hvordan skolene skal gis 

større frihet til å velge virkemidler samtidig som man innfører en klar styring på resultater 

som til dels skal offentliggjøres i et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Stortingsmeldingen 

velger også et annet ståsted: Det er elevenes resultater som danner kvaliteten på skolen og 

læreren ansvarliggjøres for disse resultatene. Elevresultatene vil kunne indikere områder der 

det er behov for forbedring av skolens praksis, og tydelig ledelse blir fremhevet som 

løsningen på utfordringene skolen står overfor i slikt forbedringsarbeid.  

Gjennom flere stortingsmeldinger ser vi at myndighetenes forventninger til forbedringsarbeid, 

og skoleledelsens bruk av elevenes resultater, har blitt mer eksplisitte. I Stortingsmelding 31 

Kvalitet i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2008) understrekes det at når ledere får økt 

innsyn i elevresultater, vil dette skape legitimitet for å gripe inn i lærerens praksis. Meldingen 

utdyper en forutsetning for at elevdata skal kunne gi forbedringer: At det foreligger både 

kunnskap og kapasitet til å gjennomføre organisatoriske prosesser som fører til endring. 10 år 

senere slås det fast i Stortingsmelding 21 Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen 

(Kunnskapsdepartementet, 2017), at det fremdeles ser ut til å være stor variasjon mellom 

skoler når det gjelder hvordan informasjon om elevenes læringsresultater tas i bruk i 
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forbedringsarbeid, og i hvilken grad norske rektorer involverer seg i pedagogisk 

utviklingsarbeid. Meldingen viser her til rapportering fra Ungdomstrinn i Utvikling, om at det 

på enkelte skoler er liten grad av systematikk og målrettet ledelse.  

De siste ti årene har det blitt publisert stadig mer forskning på bruk av elevresultater, hvorav 

det aller meste er engelskspråklige studier. Selv om accountability og bruk av elevresultater 

kan sies å være globale trender, viser studier at utviklingen er forskjellig i ulike land og i ulike 

kontekster (Hall mfl., 2015). Derfor skal man være varsom med å overføre forskningsfunn 

direkte mellom ulike nasjoner og regioner. I min review vil jeg særlig fokusere på 

forskningsområdene ansvarliggjøring, skoleforbedring og bruk av elevresultater.  

Antagelser som denne studien bygger på er at den kulturhistoriske konteksten ikke bare er en 

kontekst som omgir skolen, men at den er innvevd i og spiller inn på det daglige profesjonelle 

arbeidet i skolen. Jeg antar at ledere og lærere anser bruk av elevresultater som en del av 

virksomhetens aktivitet, og at elevresultatene tas i bruk for ulike hensikter. Jeg antar også at 

formålet med arbeidet (her: arbeid med elevresultater) vil tolkes ulikt av aktørene, og at 

bruken av et slikt redskap (elevresultater) også er med på å forme aktiviteten. En 

grunnleggende antagelse er også at selvrapportering i intervjuer, ikke nødvendigvis avdekker 

det som faktisk skjer i praksis. Dette er grunnen til at jeg i tillegg til å intervjue ledere også 

ønsker å observere praksis når elevresultater tas i bruk i skolens forbedringsarbeid. 

 Formål og forskningsspørsmål  
Formålet med studien er å bidra til økt kunnskap om hvordan elevresultater tas i bruk i 

skoleforbedringsarbeid i videregående skole, og drøfte bruken av elevresultater i en nasjonal 

og internasjonal ansvarliggjøringskontekst. Jeg ønsker å beskrive og forstå hvordan arbeidet 

situeres i lærerteam og legitimeres av ledere. Forskningsspørsmålene er som følger: 

1. Hvilke former for elevresultater tas i bruk, av hvem og hvordan er arbeidet distribuert? 

2. Hvordan legitimerer ledere skolens arbeid med elevresultater? 

3. Hvordan samtales det om elevresultater på lærerteam? 
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 Teoretisk rammeverk  
Skolen forstås som en virksomhet som historisk sett har hatt som formål å legge til rette for 

elevenes læring. De senere tiår har det vært forventinger til at skoleforbedringsarbeid utgjør 

en vesentlig del av det kollektivt profesjonelle arbeidet i skolen. I denne studien vil fokus 

være rettet mot kollektive anstrengelser for å utvikle felles hensikter for utvikling, heller enn 

individuelle handlinger. For det andre vil refleksjon over læring og utvikling være knyttet til 

bruk av elevresultater som artefakter. Kulturhistorisk aktivitetsteori (Cultural-historical 

activity theory, forkortet CHAT) (Engeström, 1987) tilbyr et begrepsapparat for å studere 

kollektiv aktivitet og bruk av ulike redskaper, i tillegg til hva som er retning for den kollektive 

aktiviteten. Ved å velge denne teorien vil jeg kunne studere hvordan skoleforbedringsarbeid 

situeres i lærerteam og rette oppmerksomheten mot samtalene, bruken av elevresultater som 

artefakter og fordelingen av arbeid. I tillegg gjør CHAT det mulig å drøfte funn i lys av den 

kulturhistoriske konteksten arbeidet foregår i hvor lokale og nasjonale systemer for 

ansvarliggjøring er gjeldende.  

I denne studien er formålet å bidra til økt kunnskap om hvordan elevresultater tas i bruk i 

skoleforbedringsarbeid i videregående skole. Det har derfor vært naturlig å velge en kvalitativ 

tilnærming og gjennomføre både observasjoner og intervjuer. Observasjonsdata gjør det 

mulig å beskrive hvordan arbeidet situeres i lærerteam, mens intervjudata med ledere gjør det 

mulig å forstå hvordan arbeidet legitimeres av lederne.  

Som det vil vises i min review, er det et forskningsrom for å anvende observasjoner, samt 

analysere av databruk med CHAT som analytisk ramme. Det er ikke tidligere gjort norske 

studier av databruk i videregående skole med denne metodiske tilnærmingen.  

 Empirisk setting 
Min case er en videregående skole som ligger i et sentralt fylke på Østlandet. Fylket har et 

system for ansvarsstyring som er utviklet siden midten av år 2000. Fylkets politikere har 

fastsatt overordnede og langsiktige mål for skolene, og administrativt nivå hos skoleeier har 

konkretisert disse i et sett med delmål som kommuniseres til skolene som et såkalt "strategisk 

kart for balansert målstyring". Utvalgte elevresultater fungerer som styringsparametere i 

dialogen mellom skolen og den ansvarlige hos skoleeier, når det skal vurderes om skolen har 

nådd målene.  
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Alle de videregående skolene i fylket er pålagt av skoleeier å utarbeide strategiske 

utviklingsplaner for en løpende periode på 3 år. Disse planene er offentlig tilgjengelige. I de 

strategiske planene dokumenteres tallfestede mål for skolen (styringsparametere), skolens 

vurdering av risikoen for at ikke målene nås (risikovurdering) samt tiltak skolen vil 

gjennomføre for å nå målene. Målene fastsettes og tiltakene godkjennes etter en 

"styringsdialog" med skoleeier.  

 Oppgavens struktur 
I kapittel 2 vil jeg presentere en review av relevant forskning om ansvarliggjøring, 

skoleforbedringsarbeid og databruk i skolen, mens jeg i kapittel 3 presenterer CHAT som et 

relevant teoretisk rammeverk for bruk i analysen, samt analytiske begreper for 

ansvarliggjøring som er sentrale i min analyse av ledernes legitimering. I kapittel 4 gjør jeg 

rede for den metodiske tilnærmingen i studien. Jeg begrunner hvorfor jeg mener en kvalitativ 

forskningsdesign er relevant, og redegjør for bruk av kvalitativt forskningsintervju og 

observasjon som datainnsamlingsmetoder. Videre redegjør jeg for viktige forhold knyttet til 

validitet, reliabilitet og etikk. I kapittel 5 presenterer jeg funn og analyser som drøftes i 

kapittel 6 lys av studier som er presentert i kapittel 3. Til slutt, i kapittel 7, besvarer jeg 

studiens problemstilling, jeg peker på studiens begrensinger, mulige implikasjoner for skolers 

arbeid med bruk av elevresultater i forbedringsarbeid, og skisserer muligheter for videre 

studier innen feltet. 
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2 Relevant forskning 
Formålet med dette kapittelet er å presentere hvordan fenomenet tidligere er studert samt vise 

relevante studier. Dette for å posisjonere min studie og identifisere eget forskningsrom. 

Formålet med studien er å bidra til økt kunnskap om hvordan ledere og lærere tar i bruk 

elevresultater for forbedring av skolens praksis og drøfte dette i en nasjonal og internasjonal 

ansvarliggjøringskontekst. Jeg vil derfor først se på internasjonale styringstrender og 

masterideer som preger utviklingen av konteksten for ansvarliggjøring, før jeg går inn på 

forskning knyttet til ansvarliggjøring i den norske konteksten. Videre vil jeg redegjøre for 

forskning knyttet til skoleforbedring og bruk av data. 

 Styringstrender og masteridéer 
Den norske ansvarliggjøringskonteksten vi har i dag, kan forstås i lys av globale 

styringstrender. En trend kan her forstås som en langtidstendens i utvikling, hovedretning, 

mote eller moderne stil (Store Norske Leksikon, 2018). Et eksempel på en slik global trend er 

iverksetting av utdanningsreformer for å oppnå legitimitet hos velgerne eller for å løse 

konkrete problemer. Et slikt problem kan for eksempel være å forbedre resultater i store 

internasjonale undersøkelser som Programme for International Student Assessment (PISA) 

(Rørvik, Eilertsen & Furu, 2014). Et annet eksempel på en global trend er at styring av skolen 

i økende grad ser ut til å skje gjennom vurderinger av resultater (Skedsmo, 2011). Bak slike 

styringstrender skuler det seg idéer, og noen av disse skiller seg ut som kraftfulle og 

formative. Rørvik og Pettersen (2014) kaller slike idéer for masteridéer. Masteridéene 

kjennetegnes av å ha stor utbredelse, uklare opphav og at de er selvbegrunnede. Derfor krever 

de liten grad av anstrengelse for å få tilslutning. En masteridé gir retning til hva som lokalt 

defineres som et problem og hva som regnes for å være gode løsninger. I tillegg er gjerne 

idéene gjenstand for vitenskapeliggjøring ved at det henvises til forskning om hva som har 

dokumentert effekt.  Dette medfører at masterideer har stor kraft i å utløse såkalte reformer.  

Kvalitet, ledelse, ansvarliggjøring samt evidensbasert ledelse og praksis, er eksempler på 

masteridéer som har fått stor utbredelse (Rørvik & Pettersen, 2014). Møller (2014) beskriver 

hvordan disse har påvirket diskursen omkring styring, ledelse og ansvarliggjøring og hvordan 

denne har endret seg siden 1950 ved tre idealtypiske styringsregimer. Disse tre kalles 

"nasjonalstaten", "velferdsstaten" og "konkurransestaten". I praksis overlapper disse regimene 
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hverandre. I "nasjonalstaten" preges diskursen av en sentralisert tanke og en tillit til at loven 

følges i skolen som en legal form for ansvarliggjøring. I "velferdsstaten" bærer diskursen preg 

av en mer desentralisert tenkning, med tillit til profesjonen. Skolen anerkjennes som et 

profesjonelt fellesskap hvor lærere og ledere gjøres ansvarlige sammen. Synet på ledelse 

endres også fra "fremst blant likemenn" i "nasjonalstaten" til skoleledelse som en profesjon i 

"velferdsstaten". I "konkurransestaten" preges diskursen både av å være sentralisert og 

desentralisert – ved at tilliten går til resultatene som skolen oppnår, samt at ledere og lærere 

ansvarliggjøres i forhold til resultatene på utvalgte områder, og ulike standarder for hva som 

regnes som effektivt (Møller, 2014).  

I det følgende vil jeg først redegjøre for idéen om ansvarliggjøring, før jeg går inn på særlige 

trekk i den norske konteksten. 

2.1.1 Accountability  

"Accountability er uten tvil nok en masteridè i vår tid" (Rørvik og Pettersen, 2015, side 65).  

Begrepet accountability lar seg ikke uten videre oversette til norsk, men det finnes mange 

begreper som kan bidra til å nyansere vår forståelse av det. I tidlig debatt om accountability 

tok man utgangspunkt i to ulike posisjoner. På den ene siden mente man at offentlige 

tjenestemenn primært skal være ansvarlige overfor faglige og moralske standarder i egen 

profesjon – såkalt "intern accountability". Den andre posisjonen hevdet at offentlige 

tjenestemenn skulle være ansvarliggjorte overfor demokratisk valgte politikere og politiske 

organer – såkalt "ekstern accountability" (Rørvik & Pettersen, 2014). Sinclair (1995) 

introduserer flere nyanser og den personlige dimensjonen i forståelsen av begrepet, når hun 

skiller mellom samfunnsmessige, offentlige, resultatorienterte, profesjonelle og personlige 

former for ansvarliggjøring.  

 

Rørvik og Pettersen (2014) forklarer at kjernen i accountability er at de ansvarlige i et 

offentlig organ eller i en bedrift skal være forpliktet til å gi innsyn i, gjøre rede for, begrunne 

og forklare hvordan man har ivaretatt sitt ansvar, samt at man kan redegjøre for hvordan 

ressursene er anvendt og hvilke resultater som er oppnådd. Man blir altså ikke bedt om kun å 

informere, men også om å begrunne sine vurderinger, beslutninger og handlinger. Det er de 

gode begrunnelsene som er ansvarliggjøringens "valuta" (Molander, 2005). Vi ser her at 

Rørvik og Pettersen relaterer begrepet til et offentlig organ eller en bedrift, og at de vektlegger 

at idéen dreier seg om prinsipper for organisering av relasjoner mellom de som styrer og de 
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som blir styrt. Sinclair (1995) skiller imidlertid også mellom profesjonelle og personlige 

former for accountability. I ulike kontekster for ansvarliggjøring innen utdanning, ser det ut til 

at eksterne former for accountability eksisterer side om side med interne former (Easley & 

Tulowitzki, 2016).  Dette kan være i tråd med det Sinclair (1995) kaller profesjonell og 

personlig ansvarliggjøring. 

I denne studien vil jeg videre bruke det norske ordet ansvarliggjøring om prosessen der man 

blir stilt til ansvar for hva man har oppnådd (resultatene), og hva man har gjort – i 

betydningen "noen må gjøre rede for noe ovenfor noen" (Molander, 2005 s. 47).  

2.1.2 Ansvarliggjøring - i en norsk kontekst 

Styring av skolen og skolelederes rolle har endret seg dramatisk de senere årene i Europa 

(Møller, 2016). Eksempler på dette er at skolene nå holdes ansvarlig for elevenes resultater, 

PISA har inspirert til etablering av nye ansvarliggjøringssystemer, «benchmarking» er 

utviklet og man offentliggjør resultater i større grad. Men selv om mange dimensjoner er like 

på tvers av landene i Europa, ser det også ut til at hvert av landene rammer inn skoleledelse 

og ansvarliggjøring med sin særegne historiske og sosio-kulturelle kontekst (Møller, 2016). 

 

I Norge har det de siste årene oppstått nye forventninger til skoleledere og lærere, og hva 

disse er ansvarlige for (Skedsmo & Mausethagen, 2017). I den norske konteksten er det i dag 

legitimt å forvente at det er rektors og læreres profesjonelle ansvar å bruke kunnskap om 

elevenes læring til å lære og utvikle praksis, både for den enkelte lærer og for skolen som 

organisasjon. Kommunene har imidlertid funnet ulike løsninger på sine 

kvalitetssikringssystemer, noe som kan påvirke lederes og læreres opplevelse av å bli holdt 

ansvarlige (Skedsmo & Mausethagen, 2016).  

 

Ansvarliggjøringen i Norge kan sies å ha fått en «norsk vri», ved at mye tillit fremdeles er lagt 

til profesjonen (Skedsmo & Mausethagen, 2016). Men, i tilknytning til offentliggjøring av 

resultater og diskursen om å gjøre lærere ansvarlige, har det oppstått spenninger. Når 

resultater tas i bruk endrer dette de hierarkiske relasjonene på skolen, og redefinerer lærere 

som "følgere". Selv om læreres profesjonelle autonomi vektlegges i Norge, har 

ansvarliggjøringen ført til et opplevd skifte i tilliten til profesjonen (Hall et al., 2015).   
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I Norge er det kun tatt i bruk moderate incentiver og sanksjoner knyttet til oppfølging av 

skolens resultater, og begrunnelsene på nasjonalt nivå for mål- og resultatstyringen bygger på 

en retorikk om økt læringsutbytte og skoleutvikling (Skedsmo, 2011). Men, selv om det i 

Norge ikke er snakk om å legge ned en skole eller at rektor mister jobben hvis elevresultatene 

er dårlige, så påvirkes allikevel både rektorers og læreres arbeid av mål- og resultatstyringen 

da de ønsker å kunne vise til gode elevresultater for å opprettholde et godt omdømme på sin 

skole og i sitt nærområde (Skedsmo og Møller, 2016).  

 Ledelse av skoleforbedring  
Med økt kunnskap om resultater i skolen, følger også en forventning om at innsikten som 

resultatene gir, skal føre til utvikling og forbedring av praksis. Skoleforbedring kan forstås på 

mange ulike måter. I norsk forskning på utvikling i skoler er begreper som utvikling, 

forbedring, læring, kvalitet, endring og reformarbeid blant de mest brukte begrepene. I 

internasjonal forskning brukes begreper som "school effectiveness" (skoleeffektivitet) og 

"school improvement" (skoleforbedring) i tillegg til begrepet innovasjon (Jensen, 2018). I 

denne studien vil jeg primært benytte begrepet forbedringsarbeid. Jeg skal i det følgende ta 

for meg to relevante eksempelstudier. Jeg anser dem begge for relevante, fordi studiene er fra 

den norske konteksten, og de tar begge for seg fenomenet ledelse av forbedringsarbeid i 

skolen. 

Vennebo (2014) undersøkte i sin doktorgradsavhandling fenomenet ledelse av innovativt 

arbeid i skoler. Studiens formål var å gi innsikt i både kompleksiteten i arbeidet og hvordan 

ledelse fungerer i slikt arbeid. Empirien er fra to norske skoleforbedringsprosjekter, primært 

fra møter i prosjektlederteam. Teoretisk rammeverk for studien er kultur-historisk 

aktivitetsteori (CHAT).  

I sitt doktorgradsarbeid gjorde Vennebo (2014) en gjennomgang av internasjonal empirisk 

forskning på skoleforbedring, fra 1970 og frem til i dag. Denne gjennomgangen viser at 

forskningens innramming av både innovasjon og ledelse av innovativt arbeid har utviklet seg. 

Tidligere forsto man innovasjon som en adopsjon (opptak) av ferdig utviklede ressurser som 

ble designet utenfor skolen, mens man i dag forstår innovasjon som samkonstruksjon, og som 

et resultatet av arbeidsprosesser. Tidlig på 1980-tallet så man på handlinger de formelle 

lederne (som oftest rektorer) gjorde når man studerte utviklingsarbeid, mens det i dag er det 
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distribuerte perspektivet på ledelse som er den mest innflytelsesrike tilnærmingen innen 

forskningen på skoleforbedring. Det distribuerte perspektivet bidrar med et syn på ledelse 

som noe som utspiller seg i interaksjoner og som er sosialt og kulturelt situert. Forskningen 

bekrefter imidlertid ledelsens viktige rolle, og understreker fremdeles rektors betydning i 

arbeidet. Det poengteres at ledelse ikke skjer uten støtte fra rektor, som kan distribuere 

ansvaret for å lede utvikling til ulike personer som engasjeres i grupper tilknyttet 

skoleforbedringsarbeidet.  

Vennebo (2014) viser at arbeid blir innovativt når flere perspektiver får komme til uttrykk i 

samhandlingen. Det er en viktig forutsetning at perspektivene bryter med kollektivets 

etablerte måter å handle på, og at perspektivene fanges opp, støttes og utvides. Den 

individuell handlekraften spiller en viktig rolle fordi deltagernes synspunkter må artikuleres 

eksplisitt for at de skal kunne fungere som medierende ressurser i utviklingsarbeidet. 

Vennebo fant også at ledelsens betydning er stor i den fasen der "nye ideer" skal fanges opp, 

konstrueres og rekonstrueres og for at skolene skal være i stand til å ta ideene i bruk.  

Med økt innsyn og kunnskap om elevenes resultater, følger også en tydeligere forventing til 

skoleledere om at resultatene tas i bruk for forbedring av praksis. Abrahamsen og Aas (2014) 

gjennomførte en studie av hvordan avdelingsledere oppfatter forventningene som stilles til 

dem, og hvordan de fyller rollen som pedagogiske ledere når formålet er å bidra til utvikling 

av praksis. Studien baserer seg på fokusgruppeintervjuer i fire ulike grupper, med 14 

avdelingsledere fra ungdomsskoler i ulike kommuner i Norge. Studiens bidrag er først og 

fremst å gi en stemme til aktører som er med å utforme en ny lederrolle i Norge, i en kulturell 

og historisk kontekst preget av en tradisjon for autonomi. For alle avdelingslederne i studien 

innebærer avdelingslederrollen et formelt personalansvar og eksplisitte forventninger om å 

utøve pedagogisk ledelse blant annet gjennom observasjon og vurdering av praksis. Studien 

viser at mellomlederne føler seg faglig usikre når de skal vurdere og veilede lærere. Selv om 

det er eksterne forventninger om ansvarliggjøring av kvalitet og resultater, velger lederne å 

nedtone kontrollaspektet. De bruker dialog som verktøy for vurdering, og lederne inntar en 

spørrende og dialogorientert tilnærming der formålet er å utvikle et rom for felles refleksjon. 

På denne måten blir ikke avdelingslederen den "heroiske" lederen som har de gode rådene om 

undervisning, men heller en diskusjonspartner som reflekterer sammen med læreren og en 

medskaper av et lærende fellesskap. 
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 Bruk av elevresultater i skoleforbedringsarbeid 
I utviklingen av styringssystemene i utdanningssektoren de senere årene er "data" selve 

grunnlaget for beslutninger om nødvendige forbedringer. Det kan se ut til at myndighetene 

har stor tro på at data i seg selv har kraften til å bevege og utvikle praksis, selv om det sjelden 

pekes på hvordan data skal brukes for å oppnå ønsket endring (Spillane, 2012).  

De senere årene har oppmerksomheten rundt den faktiske bruken av data økt, og det blir 

publisert stadig mer forskning. I forskningsprosjektet "Practices of Data Use in Municipalities 

and Schools" (PraDa) gjorde forskerne Prøytz, Mausethagen & Skedsmo i 2017 en 

kunnskapsoppsummering innen feltet databruk i skolen. Oppsummeringen omfatter 129 

artikler publisert på engelsk, tysk og skandinaviske språk i tidsrommet år 2000-2014. 

Oppsummeringen tar for seg studier der elevresultater fra eksternt initierte tester, prøver og 

evalueringer anvendes. Kunnskapsoppsummeringen viser at databruk i Skandinavia, først og 

fremst er studert som en kontekstuell ramme for å undersøke andre temaer, som for eksempel 

introduksjonen av nasjonale prøver i Norge. Generelt er læreren den mest studerte 

enkeltgruppen, og studiene ser primært på lærerens bruk av elevresultater fra et organisatorisk 

eller strukturelt perspektiv. Kunnskapsoppsummeringen viser at studiene i mindre grad ser på 

hva lærerne faktisk gjør når de bruker elevresultatene, i hvilke sammenhenger det skjer og 

hvorfor (Mausethagen, Prøytz & Skedsmo, 2018). I forskningsprosjektet PraDa (2018) 

observerte imidlertid forskerne resultatmøter mellom kommunens skoleansvarlige, 

skoleledere og lærere i tre ulike kommuner, og hvordan resultater fra nasjonale prøver blir tatt 

i bruk i slike møter (Mausethagen, Prøytz & Skedsmo, 2018).  

Denne gjennomgangen av tidligere forskning gir relevante funn for min studie. Den viser at 

bruk av elevresultater for skoleforbedring, ikke er studert tidligere i videregående skole i den 

norske konteksten. Funnene viser også at det er et forskningsrom for å bruke observasjon og 

CHAT som metodisk ramme. Videre i dette delkapittelet vil jeg ta for meg relevante funn i 

forskningen, til bruk i diskusjonen i kapittel 6.  

2.3.1 Databruk - både for kontroll og utvikling 

Data om den enkelte elevs utvikling brukes i stadig større grad i ansvarliggjøring av skolen og 

den enkelte lærer. Slike data vil derfor kunne brukes både til kontroll og oppfølging av den 

enkelte lærers profesjonelle praksis på den ene siden, og organisasjonens profesjonelle 
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utvikling på den andre siden. Dataene kan således si å ha en iboende spenning og dobbelthet i 

seg, som ofte er underkommunisert. Men denne spenningen kan allikevel ha stor betydning 

for hvordan lærere forholder seg til dataene og analysen av dem (Prøytz, Mausethagen & 

Skedsmo, 2017).  

Funn i de engelskspråklige studiene tyder på at elevresultater oftere tas i bruk for 

dokumentasjon og kontrollformål heller enn for utvikling (Mausethagen, Prøytz & Skedsmo, 

2018). Mausethagen (2013) viser at lærere kan være kritiske og reserverte til informasjonen 

fra prøver og tester, noe som kan skyldes kontrollaspektet som knyttes til resultatene. Dette 

kommer for det første til uttrykk gjennom dilemmaer blant annet når etablerte arbeidsmåter 

blir utfordret, og for det andre ser det ut til at kunnskapsformer som i mindre grad er 

forbundet med kontroll og styring (for eksempel fagkompetanse eller erfaringer), er enklere å 

sette i sammenheng med lærerarbeidet (Mausethagen, 2013).  

2.3.2 Databruk fordrer et betydelig tolkningsarbeid 

Evidensbaserte beslutningsprosesser er grunnleggende sett prosesser der man tolker data, 

argumenterer og overbeviser, og data kan først bli til informert praksis gjennom den 

tolkningen som finner sted (Little, 2012). Abstrakte kunnskapsformer (som for eksempel 

resultater fra nasjonale prøver) fordrer at lærere må utøve et betydelig "oversettelsesarbeid" 

for at ny kunnskap skal oppleves som relevant i deres praksis (Mausethagen, 2013).  

Når data skal analyseres trekker lærere inn en rekke ulike kategorier av data fra praksis. 

Lærere kobler "tynne data" (elevresultater presentert i tall og statistikk) til "tykke" 

elevresultater som data fra formative vurderinger, observasjoner i klasserommet og kunnskap 

om elever og deres foresatte. Når lærere sammenfatter formative og summative vurderinger 

kan de få en bedre forståelse for sammenhengen mellom egen undervisning og resultatene, og 

resultatene kan lettere overføres til arbeid med forbedring av undervisning (Sun m.fl. 2016, 

Mausethagen m.fl., 2018).  

Ved å se på hva som kjennetegner læreres kunnskapsbase kan man kanskje forstå både 

muligheter og fallgruver i læreres tolkningsarbeid (Mausethagen m.fl., 2017). Med Grimen 

kan det hevdes at profesjoners kunnskapsbaser generelt kan sies å være heterogene og 

fragmenterte. Det er flere grunner til dette. Profesjonsutøvelsen er normalt rettet inn mot et 

praktisk siktemål, og de oppgavene som skal løses i praksis krever at elementer fra ulike 
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kunnskapsområder knyttes sammen til meningsfulle helheter (Grimen, 2008). En lærer skal 

for eksempel ha god faglig, pedagogisk og didaktisk kompetanse i tillegg til ferdigheter innen 

(klasse-)ledelse og kommunikasjon. Disse elementene danner en helhet i praksis selv om de 

ikke nødvendigvis er godt teoretisk integrert. Normalt er de fleste profesjonelle yrkesutøvere 

langt fra forskningsfronten. Praksis og kunnskap opparbeidet gjennom praksis vil derfor ha en 

sterk og selvstendig rolle i deres kunnskapsgrunnlag (Grimen, 2008). Tone Kvernbekk (2007) 

forklarer følgende om slike førstehåndserfaringer: 

Førstehåndserfaring er personlig, sansemessig og ofte følelsesmessig: den er praktisk 
og jordnær. Vi deltar selv i aktiviteten og får etter hvert en "følelse" for den. Teoretisk 
kunnskap er blek og uinteressant sammenlignet med det summende livet i en skole 
(…) (Kvernbekk, 2007, s.147) 

Egne opplevelser og sanseinntrykk vil ha en iboende autoritet ved at de oppleves som sanne; 

"det har jo skjedd!". Våre antagelser både om egne observasjoner og hvordan disse skal tolkes 

(samvariasjon) kan derfor ha en større innflytelse på analysene enn dataene (Kvernbekk, 

2007).  

Sun m.fl. (2016) viser at det er en økende erkjennelse for betydningen av databruk hos lærere 

og skoleledere, selv om dagens databruk generelt kan sies å være inkonsistent og 

usystematisk. Lærere kan sies å bruke data hovedsakelig for å avdekke mangler eller 

svakheter ved elevenes kompetanse, heller enn å utvikle sin egen praksis (Sun m.fl., 2016). 

Det oppleves som krevende å skulle integrere resultatene i eksisterende praksis , og flere 

lærere bruker primært data til å bekrefte og legitimere eksisterende praksis i stedet for å bruke 

dem som verktøy for å videreutvikles sin praksis (Mausethagen, 2013). Det er også vist at der 

ledere og lærere skal ta beslutninger om utvikling av praksis basert på elevresultater, 

kjennetegnes møtene av få diskusjoner om eventuelle problemer. Løsningene som 

fremkommer i møtene er som oftest kortsiktige heller enn langsiktige (Mausethagen m.fl., 

2018).  

2.3.3 Ledelsens betydning for databruk 

For å bedre den systematiske bruken av elevdata er skoleledernes rolle viktig. Sun m.fl. 

(2016) viser at ved de skolene der datainformert praksis har kommet lengst, kjennetegnes 

praksis ved at lærere deltar i kollektive prosesser på team eller i grupper, der tid er satt av til 

refleksjon og diskusjon om resultatene. Ledernes rolle er her å ramme inn lærernes arbeid 

gjennom teknisk, personlig og kulturell støtte.  
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Lærerne konstruerer mening og en felles forståelse av dataene i et fellesskap, og resultatet av 

et analysearbeid kan begrenses av den tilgjengelige kompetansen i gruppa. Gitte strukturer for 

diskusjoner, protokoller eller maler samt ulike former for prosessverktøy kan bidra til fokus i 

diskusjonene og sørge for bred deltagelse i gruppa, men de kan også føre til en mer 

instrumentell bruk som vektlegger form foran innhold (Little, 2012). Graden av lederes 

innramming samt i hvilken grad ledere faktisk sørger for klare formål og fokus i 

tolkningsarbeidet, er varierende (Little, 2012). Ledelsen har et ansvar for at skolen både har 

gode verktøy for innsamling og analyse av data, og at lærerteamene tilføres den nødvendige 

kompetansen i å analysere dataene enten ved å bruke spisskompetanse internt eller ved å 

hente inn eksterne miljøer (Anderson m.fl., 2010). 

Der datainformert praksis har kommet lengst, modellerer og deltar lederne i de datainformerte 

diskusjonene om praksis (Sun, m.fl.2016). Lederen kan gi direkte personlig, individuell støtte 

gjennom dialogen om resultater. Den kulturelle støtten fra leder innebærer å utvikle en 

datainformert samarbeidskultur der lærerne kan få støtte i et profesjonsfellesskap til å utvikle 

en datainformert klasseromspraksis. En slik utvikling fordrer imidlertid gjensidig tillit mellom 

ledelse og lærere (Sun m.fl., 2016). Normer i organisasjonen for "hvordan vi kan utfordre 

hverandre og komme med kritikk" og for "hvordan vi snakker om elever og foresatte" vil 

kunne virke både som fremmere og hemmere for hvor mye analysene går i dybden (Little, 

2012). 

 Oppsummering av relevant forskning  
I dette kapittelet har jeg presentert hvordan fenomenet tidligere er studert samt vist funn fra 

relevante studier. Jeg har spesifikt redegjort for forskning knyttet til ansvarliggjøring, ledelse 

av skoleforbedring og bruk av data. Nedenfor vil jeg kort oppsummere det vi har lært av 

tidligere forskning, før jeg sammenfatter det jeg har identifisert som eget forskningsrom.  

I Norge er det i dag legitimt å hevde at rektor og lærere er ansvarlige for at kunnskap om 

elevenes resultater brukes til å forbedre opplæringen. Denne ansvarliggjøringen har fått en 

«norsk vri», ved at mye tillit fremdeles er lagt til profesjonen (jf. Skedsmo og Mausethagen, 

2016). En norsk studie viser at selv om det er eksterne forventninger om ansvarliggjøring av 

kvalitet og resultater, kan mellomledere føle seg faglig usikre når de skal vurdere lærere. De 

velger å nedtone kontrollaspektet, og inntar i stedet en spørrende og dialogorientert 
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tilnærming der formålet er å utvikle et rom for felles refleksjon (jf. Abrahamsen & Aas, 

2014).  

Innovativt arbeid skjer i en distribuert praksis og i samspill mellom ledere og lærere. Dersom 

arbeidet skal bli innovativt er det en viktig forutsetning at flere perspektiver får komme til 

uttrykk i samhandlingen, og at det fremmes perspektiver som bryter med kollektivets etablerte 

måter å handle på. Dette fordrer at individene har nok handlekraft til å fremme slike ideer, og 

at lederne fanger opp, støtter og utvider disse perspektivene (jf. Vennebo, 2014).  

Studier av lærernes bruk av elevresultater viser at det er et komplekst tolkningsarbeid som må 

ligge til grunn for at elevresultater skal gi mening inn mot lærernes hverdag, og på den måten 

komme til nytte i forbedring av praksis (jf. Little, 2012, Mausethagen, 2013, Sun m.fl. 2016). 

Lederes betydning i fasilitering av tolkningsarbeidet og betydningen av deres støtte, er godt 

dokumentert i forskningen (jf. Little, 2012, Sun m.fl. 2016).  

 

Ut fra min review av relevant forskning ser jeg at det er et forskningsrom for å undersøke de 

faktiske praksisene rundt samspill og bruk av elevresultater som artefakter, samt analysere 

disse ved bruk av CHAT som teoretisk rammeverk. PraDas studier av praksiser i Norge er 

avgrenset til bruk av resultater fra nasjonale prøver i ungdomsskoler og kommuner, og vi har 

liten kunnskap om hvordan praksis rundt bruk av elevresultater ser ut i videregående skole i 

Norge. For å forstå hvordan organisasjonens strukturer, prosesser, rutiner og logikk 

konstrueres og utvikles, hevder Little (2012) at man må observere hva som faktisk skjer i 

praksis på «mikro-nivå» i organisasjonen, og ikke basere seg kun på spørreundersøkelser eller 

intervjuer.  

 

I neste kapittel vil jeg presentere det teoretiske rammeverket som jeg skal bruke i analyse av 

dataene opp mot forskningsspørsmålene. 

 



15 
 

3 Teoretisk rammeverk 
I dette kapittelet vil jeg presentere det teoretiske rammeverket som jeg skal bruke i analyse av 

dataene opp mot forskningsspørsmålene. Jeg vil først presentere og utdype analytiske 

begreper for ansvarliggjøring. Disse begrepene vil jeg benytte i analysen av hvordan ledere 

legitimerer bruk av elevresultater og i diskusjon av funn. Så vil jeg redegjøre for 

kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT) med et spesifikt fokus på andre generasjon CHAT og 

sentrale begreper i denne. Denne teorien vil være ramme for å undersøke og beskrive skolens 

bruk av elevresultater i arbeid med skoleforbedring slik den fremkommer i lærernes samtaler 

og interaksjonene med elevresultater som artefakter. 

 Analytiske begreper for ansvarliggjøring 
I dette delkapitlet redegjør jeg for to analytiske begreper for ansvarliggjøring som jeg vil ta i 

bruk som analyseredskap når jeg skal beskrive og forstå hvordan bruk av elevresultater 

legitimeres på en videregående skole. I analysen vil jeg ta utgangspunkt i Mausethagen, 

Prøytz og Skedsmos (2018) analytiske begreper: Faglig-profesjonell ansvarliggjøring og 

prestasjonsorientert ansvarliggjøring. Begrepene ble utviklet i Practices of Data Use in 

Municipalities and Schools" (PraDa) som analytiske logikker for ansvarliggjøring. Med 

begrepet logikk forstås historisk etablerte praksiser, oppfatninger, verdier og regler som 

individene orienterer seg etter, og som gir mening til deres oppfatninger av virkeligheten 

(Mausethagen, Prøytz & Skedsmo (2018) med referanse til Thonton & Ocasio (2012). I det 

følgende vil jeg forklare og utdype disse begrepene. 

Prestasjonsorientert ansvarliggjøring knyttes til mål- og resultatstyring, og beskrivelsen 

benyttes for å få frem det fremtredende fokuset på oppnådde resultater. Skolens ansatte 

ansvarliggjøres for sine prestasjoner i form av elevenes faglige utvikling. Fokus er altså på 

oppnådde resultater, og i hvilken grad de er i henhold til mål og delegerte oppgaver samt 

hvordan resultatene kan brukes i skolens utviklingsarbeid. Denne formen for ansvarliggjøring 

vil medføre ulike kontroll- og ansvarliggjøringspraksiser. Prestasjonsorientert 

ansvarliggjøring fordrer innsyn i resultatene for at praksis skal være "evidensbasert", og 

elevresultatene legger premissene for skolens initiativer for forbedring av praksis. Det ligger 

også en forventning om en tilbakemeldingssløyfe i systemene, der effekter av iverksatte tiltak 

forventes å bli evaluert.  
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Faglig-profesjonell ansvarliggjøring handler blant annet om at profesjonsutøvere som 

arbeider i skolen følger faglige, pedagogiske og etiske normer for arbeidet. Ansvaret knyttes 

til profesjonskunnskapen slik denne har blitt ervervet i utdanningen og i arbeidslivet 

(Molander, 2005). Det faglig-profesjonelle ansvaret utøves av den enkelte lærer og leder, 

samt av profesjonen som et faglig fellesskap. Dette innebærer derfor både et personlig og 

kollektivt ansvar for både kunnskapsbasen og verdigrunnlaget. Det faglig-profesjonelle 

ansvaret relateres til skolens samfunnsmandat og knyttes til tilliten og handlingsrommet som 

lærerne gis gjennom læreplanen på bakgrunn av deres profesjonskunnskap (Skedsmo og 

Mausethagen, 2017). Ansvarliggjøringen er knyttet til forventinger om at ledere og lærere i 

skolen står til ansvar for - og tar ansvar for - å utøve arbeidet på en best mulig faglig og 

profesjonell måte. 

Med utgangspunkt i disse analytiske begrepene og deres underliggende dimensjoner 

(Mausethagen m.fl., 2018), har jeg lagt vekt på det jeg anser mest relevant for denne studiens 

formål og metodiske tilnærming. Jeg har valgt ut tre dimensjoner som analytiske briller for å 

analysere intervjuene med lederne: Formulering av mål, styringsstrategi og begrunnelser for 

utviklingsarbeid. I tabell 3.1 under viser jeg oppsummering av disse dimensjonene og sentrale 

trekk ved dem tilknyttet de to formene for ansvarliggjøring.  

Tabell 3.1 Sentrale dimensjoner ved ansvarliggjøring til anvendelse i studien 

Faglig-profesjonell ansvarliggjøring Prestasjonsorientert ansvarliggjøring 

Brede og åpne utdanningsmål  

Ledere og lærere er ansvarlige i hht. faglige, 
pedagogiske og etiske retningslinjer 

Smale og fastsatte utdanningsmål  

Ledere og lærere er ansvarlige for oppnådde 
resultater i hht. mål og oppgaver 

Styringsstrategi:  
Tillit til profesjonen, dialog  

Lederes styring baseres på lærernes 
autonomi og profesjonelle ansvar for 
utvikling 

Styringsstrategi:  
Innsyn og transparens, kontroll  

Lederes styring baseres på kontroll og 
ansvarliggjøringspraksiser 

Tiltak for forbedring begrunnes i situert og 
erfaringsbasert kunnskap  

Tiltak for forbedring begrunnes i data og 
evidens ("det som virker")  

 

Det er viktig å presisere at selv om prestasjonsorientert og faglig-profesjonell ansvarliggjøring 

ofte fremstilles som motsetninger, eller dikotomiske som i tabellen over, kan de også delvis 

overlappe og bygge på hverandre. Eksempelvis kan et prestasjonsorientert utviklingsarbeid 
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oppleves å komme i konflikt med faglig-profesjonelle vurderinger, mens en ren faglig-

profesjonell ansvarliggjøring også kan være begrensende uten et eksternt og kritisk blikk. 

Felles for disse to formene er ansvarsbegrepet, da begge dreier seg om ansvarliggjøring 

(accountability). Disse to formene for ansvarliggjøring kan brukes som to ulike 

fortolkningsrammer for hva som anses som viktige mål, og hvordan målene best kan nås 

(Mausethagen m.fl.2018). 

 Kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT) 
I dette delkapitlet redegjør jeg for hvordan kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT) kan brukes 

som analyseredskap når jeg skal undersøke og beskrive hvordan ledere og lærere anvender 

elevresultater for forbedring av skolens praksis. Innledningsvis vil jeg presentere kort første 

generasjon av CHAT før jeg går nærmere inn på sentrale begreper og prinsipper for andre 

generasjon av CHAT. Jeg presenterer så modellen av et aktivitetssystem (Engeström, 1987) 

som benyttes i analysen og sentrale analysebegreper.  

3.2.1 Teoriens røtter 

CHAT er basert på teorier og ideer fra den russiske kulturhistoriske skolen som ble grunnlagt 

av Lev Vygotsky i 1920- og 1930-årene. Vygotskys student Leontiev bygget på og utvidet 

Vygotskys arbeid, og Engeström videreførte senere Leontievs arbeid. Det er Engeström 

(1987) som benevner Vygotskys modell som første generasjon CHAT og Leontievs bidrag 

som andre generasjon (Jensen, 2018). 

Vygotsky introduserte begrepet mediert handling (Jensen 2018, med referanse til Vygotsky, 

1978). Han argumenterte for at det alltid inngår redskaper i individers handlinger. Individers 

handlinger kunne ikke forståes uten å se handlingene i indirekte sammenheng med den 

kulturelle konteksten de var en del av, og samfunnet kunne ikke forståes uten å forstå 

individene og deres bruk av redskaper. Han skilte mellom redskaper som ble brukt for å 

håndtere situasjoner (objekter) på et ytre plan (fysiske redskaper) og redskaper som ble brukt 

på et indre plan (psykologiske redskaper) (Engeström, 2001). Eksempler på fysiske redskaper 

som anvendes i skolen i dag kan for eksempel være elevresultater, bøker og PCer, mens et 

psykologisk redskap kan være språket.   
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Begrensningene i førstegenerasjonsmodellen er at den fokuserer på individets utvikling og 

dets bruk av redskaper. Selv skal jeg se på bruken av elevresultater som artefakter i kollektiv 

samhandling i team. Siden Alexei N. Leontiev hadde fokus på individers handlinger i 

kollektiv samhandling, velger jeg å bruke hans teori som utgangspunkt for analyse. Leontiev 

illustrerer individets plass i kollektivet ved historien om "jaktlaget" (Jensen, 2018, s.23):  

When members of a tribe are hunting, they individually have separate goals and they 
are in charge of diverse actions. Some are frightening a herd of animals towards other 
hunters who will kill the game, and other members have other tasks. These actions 
have immediate goals, but the real motive is beyond hunting. Together these people 
aim at obtaining food and clothing – at staying alive. To understand why separate 
actions are meaningful one needs to understand the motive behind the whole activity. 
Activity is guided by a motive. (Jensen, 2018, s. 23 med referanse til Leontiev, 1978, 
s. 62-63).  

Jaktlaget består av ulike mennesker med ulike oppgaver knyttet til jakten. Selv om hver enkelt 

har sine individuelle mål, bidrar de til den kollektive aktiviteten som skal sikre overlevelse. 

Gruppens formål med jakten strekker seg altså utover det å skyte et dyr. Med Leontievs 

utvidelse til Vygotskys teori blir oppmerksomheten rettet mot de kollektive prosessene i hele 

aktivitetssystemet. Individuelle eller gruppeorienterte prosesser får først mening i konteksten 

av hele aktivitetssystemet. I Sovjetunionen ble aktivitetsteoretikernes arbeid begrenset til å 

studere lek og læring blant barn (Engeström, 2001). Motsetninger og spenninger innen et 

aktivitetssystem forble en svært kontroversiell sak. Fra 1970 tok forskere fra vesten opp dette 

tankegodset og rekontekstualiserte det. Nye områder for studier av aktivitetssystemer, som for 

eksempel arbeidsplasser, ble åpnet for forskere. Ideen om interne motsetninger som den 

drivende kraften for endring og utvikling i aktivitetssystemer, fikk etter hvert status som et 

ledende prinsipp i empirisk forskning (Jensen, 2018).  

3.2.2 Modellen av et aktivitetssystem 

Leontiev laget aldri en egen illustrasjon, men Engeström (1987) har illustrert Leontievs bidrag 

til andre generasjons CHAT, som vist i figur 3.1 på neste side:  
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Figur3.1: Modellen av et aktivitetssystem (etter Engeström, 1987, s. 78) 

I modellen som er vist i figur 3.1 over ser vi hvordan Vygotskys teori om mediert handling 

vises i øverste delen av trekanten. Leontievs bidrag om individet i en kollektiv kontekst vises i 

modellens nederste linje.  Når jeg i denne studien ser på bruk av elevresultater, er dette kun en 

liten del av skolens objekt og skolen som aktivitetssystem. Jeg vil hovedsakelig fokusere på 

den øverste trekanten i min analyse, og hvordan konteksten veves inn i lærerteamenes 

produksjon. I det følgende vil jeg forklare de enkelte "nodene" i aktivitetssystemet og gi 

relevante eksempler for forståelsen av hver av delene i modellen relatert til min studie.  

Subjektet er den gruppen som er i fokus for studien og analysene. I denne studien vil de ulike 

lærerteamene som jeg har observert velges som subjekter i analysen (Engeström & Sannino, 

2010).  

Objektet er problemområdet som deltagernes oppmerksomhet rettes mot her og nå. Objektet 

er det som gir retning og energi til aktiviteten (Engeström og Sannino, 2010).  Derfor brukes 

benevnelsen "historisk generaliserte objekter" (Engeström, 1999). Objektene er ofte utviklet 

over tid og i skoler er det gjerne "elevenes læring" som er det historiske objektet. Jeg har kun 

studert en liten del av den aktiviteten som foregår i en skole, nemlig det som handler om bruk 

av elevresultater i skolens arbeid med skoleforbedring. Det er derfor kun en del av objektet 
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jeg kan få kunnskaper om gjennom intervju og observasjonsdata. I denne studien vil fokuset 

være på situasjonsspesifikke objekter (Engström, 1999). Dette forstås som objekter som 

oppstår i samspillet "her og nå", og som gir retning for deltagernes handlinger og samarbeid. I 

konstruksjon og rekonstruksjon av slike situerte objekter kan ulike motiver for aktiviteten 

skape spenninger og konkurrerende posisjoner mellom deltagerne (subjektene), men det kan 

også oppstå spenninger mellom de andre nodene i aktivitetssystemet, for eksempel mellom 

subjektene og bruken av redskaper. 

I modellen (figur 3.1) har objektet en ring rundt seg. Ringen skal vise at objektet er fokuset 

for aktiviteten, men at objektet samtidig blir fortolket av den enkelte i aktiviteten. Den enkelte 

lærer i et fagteam vil for eksempel kunne ha sin egen forståelse av hva det vil si å jobbe med 

forbedring av elevens læring, sin egen motivasjon for å gå inn i arbeidet og sin egen forståelse 

av mulige handlinger (sanse). Derfor vil også objektet stadig være i utvikling og vil kunne 

endres. 

Objektet omgjøres til resultat ved hjelp av medierende artefakter (Engeström og Sannino, 

2010). Jeg vil se nærmere på hvordan elevresultater brukes som artefakt i skolens arbeid med 

å forbedre praksis. Jeg kan få innsikt i hva som er det intenderte resultatet av arbeidet med 

elevresultater ved å intervjue lederne, og observasjon av lærerteamene vil kunne avdekke hva 

som faktisk produseres. Resultatet kan også være det som driver og motiverer deltakerne i 

arbeidet. I en videregående skole kan det intenderte resultatet være "forbedring av elevenes 

læring". Men det kan være elevenes økte deltagelse i studie- og arbeidsliv når de er ferdige, 

som både driver og motiverer aktiviteten med skoleforbedring på sikt.  

 Objektet formes og transformeres gjennom bruken av medierende artefakter som kan være 

både redskaper og tegn (Engeström & Sannino, 2010).  Vygotsky (1978) mente at språket var 

det viktigste verktøyet, og eksempler på slike redskaper kan være fagbegreper og selve 

diskusjonen som deltagerne har. Med tegn kan vi forstå både modeller og ideer, mens 

praktiske (fysiske) redskaper kan være for eksempel fagartikler, Power Point presentasjoner 

og konkrete elevresultater. Felles for alle disse medierende artefaktene er at de har utviklet 

seg over tid, og at de produseres gjennom en praktisk, sosial og kulturell aktivitet. 

Redskapene kalles derfor ofte kulturelle artefakter. I denne studien vil begrepene artefakter, 

redskaper og verktøy brukes om hverandre. 
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Den konteksten som hele aktivitetssystemet inngår i vises gjennom den nederste linjen i 

modellen, og elementene regler, fellesskap og arbeidsdeling. Disse tre elementene knytter 

enkeltdeltagerne til den kollektive aktiviteten.  

Reglene viser til både skrevne og uskrevne regler og normer i aktivitetssystemet. Regler kan 

forekomme både som standarder, maler og eksplisitte prosedyrer for hvordan grupper skal 

handle, men det kan også være implisitte forventninger og uskrevne regler for hva som 

forventes eller regnes for høy kvalitet og for å være profesjonelt i det sosiale samspillet. På en 

videregående skole må de ansatte for eksempel forholde seg til en rekke ulike 

lover/forskrifter, læreplaner, prosedyrer og lokale rutiner når det gjelder for eksempel 

karaktersetting og vurdering, og det er også normer og forventninger til hvordan profesjonelle 

ledere og lærere skal utøve sitt ansvar. 

Arbeidsdeling viser hvordan deltagerne i aktivitetssystemet fordeler oppgaver seg imellom. 

Men, den kan også henvise til fordelingen av makt og status i gruppen (Engeström & 

Sannino, 2010). I et utviklingsarbeid vil for eksempel arbeidsoppgaver være fordelt mellom 

deltagerne (horisontal fordeling av arbeid), samtidig som det også kan være ulik status i 

gruppen (vertikal fordeling av makt) mellom de ulike rollene som for eksempel leder, 

lærerspesialist og øvrige lærere. Lederen vil ha makt til å sette agendaen og lede gruppen i 

utviklingsarbeidet og lærerspesialisten kan ha makt gjennom sin rolle til å observere 

lærerteam og klasseromspraksis. Aktivitetssystemet er flerstemmig, og det vil alltid være en 

samling av ulike synspunkter, tradisjoner og interesser. Arbeidsdelingen vil i seg selv også 

skape ulike roller og motivasjon overfor objektet.  

Fellesskapet viser til andre utenfor den gruppen som studeres, men som allikevel deler det 

samme objektet. Dette vil derfor avhenge av hvem forskeren velger som subjekt. Hvis studien 

rettes mot et lederteam vil fellesskapet kunne være de øvrige ansatte, elevene og foresatte – 

alle som deler det samme objektet. 

Figur 3.2 på neste side illustrerer et tenkt lærerteam i matematikk. Deres kollektive aktivitet 

(kan også kalles "engasjement") er rettet mot forbedring av undervisningen i matematikk som 

et situasjonsspesisfikt objekt.   
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Figur 3.2: Modellen av et andregenerasjons aktivitetssystem (etter Engeström, 1987, s. 78), 

eksemplifisert ved aktiviteten i et lærerteam  

Figur 3.2 over kan leses på følgende måte: Et lærerteam (subjekter) handler sammen i 

fagseksjonen for å forbedre skolens undervisning i matematikk (resultat). Lærerne diskuterer 

mulige områder for forbedring av undervisning (situasjonsspesifikt objekt som er illustrert 

med piler) med utgangspunkt i egne erfaringer, vårens eksamensoppgaver og utvalgte 

elevbesvarelser (artefakter). Konteksten for lærerteamets aktivitet utgjøres av et fellesskap, 

regler og fordeling av arbeid. Rektor, avdelingsleder og øvrige lærere (fellesskap) har 

interesse av arbeidet på teamet. De forventer at lærerteamet analyserer elevresultatene og at 

de kommer med innspill til avdelingens mål og utviklingsplan neste skoleår. For lærerteamet 

eksisterer det også prosedyrer for fagteamenes analysearbeid (regler), og skolen har visse 

kjøreregler for hvordan arbeidet fordeles. I hvert lærerteam utpekes en ansvarlig til å skrive 

referat fra møtet, og fagleder (faglærer med utvidet ansvar for å lede utviklingsarbeid) er med 

ledelsen i videre arbeid etter analysen, med å fastsette mål og velge ut tiltak (fordeling av 

arbeid). Forventningene til å ta i bruk elevresultater for å forbedre praksis, prosedyrene og 

rollefordelingen i arbeidet, er både strukturer og normer som har utviklet seg i det store 



23 
 

aktivitetssystemet (skolen) over flere år, og som forventes å påvirke og være innvevd i 

teamets aktivitet. 

3.2.3 Objektorientert aktivitet 

Et hvert aktivitetssystem er objektorientert. Objektet er et opplevd behov for endring som gir 

aktiviteten en retning og energi. Objektene er gjerne utviklet over lang tid, og det er 

utviklingen av objektet fram mot et resultat som er drivkraften bak aktiviteten. Objektet må 

også forstås tosidig: Et objekt kan være i form av en substansiell form som en plan eller 

rutiner. Det andre aspektet er hvordan et objekt kan være en prosessegenskap som omfatter 

konkrete temaer til refleksjon og handlinger (som diskusjonsaktiviteter) (Aas, 2009).   

Et objekt som "forbedring av praksis" er et kompleks og motsetningsfylt objekt. Deltagernes 

individuelle behov, ønsker og motiver vil derfor være ulike, og disse vil også utvikles 

gjennom prosessen. Sosial anerkjennelse utgjør den primære ressursen til den personlige 

identitetsutviklingen, hvilket betyr at objektorienteringen ikke bare er en kognitiv prosess, 

men også handler om følelser og behov (Aas, 2009).  

Det er den potensielt store variasjonen i de individuelle motivene og kapasitet som gjør den 

kollektive prosessen med å definere et felles objekt til en nøkkelutfordring (Aas, 2009). Når et 

lærerteam møtes for å drøfte hvilke behov de mener eksisterer for forbedring, vil de måtte 

forhandle seg fram til en felles forståelse av objektet for at arbeidet skal ha retning og kraft. 

Deltagernes (sam-)handlinger vil være individuelt formålsbestemte og deltagerne vil naturlig 

nok ha ulik forståelse av og motivasjon for å arbeide med objektet.  

3.2.4 Bruken av redskaper/verktøy 

I skoleforbedringsarbeid tas det i bruk en rekke ulike kulturelle redskaper (artefakter). 

Vygotsky (1978) skiller, som tidligere nevnt, mellom fysiske redskaper som brukes til å 

håndtere situasjoner på et ytre plan på den ene siden og psykologiske redskaper som brukes 

på et indre plan på den andre siden. Men bruken av redskapene er ofte vanskelig å skille på 

denne måten, da bruken av dem flyter i hverandre (Engeström, 1999). En artefakt som i den 

ene arbeidsprosessen kan brukes som et eksternt, praktisk redskap (for eksempel en skriftlig 

prosedyre) kan under en fremtidig gjennomføring av en annen aktivitet brukes som et internt 

mentalt redskap (en tankemodell).  
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Det er ikke noe iboende i artefakten selv som bestemmer hvordan den kan brukes. Man kan 

kategorisere artefaktene etter formålet med prosessene der de tas i bruk. I analysen av 

redskaper skiller jeg mellom "hva-artefakter" som brukes for å identifisere og beskrive 

objekter, "hvordan-artefakter" som brukes til å gi retning til prosesser og prosedyrer i arbeidet 

med objektet, "hvorfor-artefakter" som brukes til å diagnostisere og forklare objekters 

egenskaper og atferd, samt "hvor-artefakter" som kan brukes for å se for seg hvordan 

objektene kan være i fremtiden eller i en fremtidig tilstand (Engeström, 1999).  

Hvis vi overfører Engeströms kategorisering til skoleforbedringsarbeid, vil "hva-artefakter" 

kunne brukes til å beskrive hva man mener skolen skal jobbe med å forbedre, mens "hvordan-

artefakter" kan hjelpe deltagerne med å finne ut av hvordan de skal jobbe med forbedringen. 

"Hvorfor-artefakter" kan bidra til å klargjøre hvorfor skolen skal forbedre disse områdene av 

sin praksis, og "hvor-artefakter" kan identifisere hva som skal være resultatet av arbeidet på 

lengre sikt. 

3.2.5 Mediert aktivitet 

Aktivitetssystemet i figur 3.1 består av flere mindre trekanter. De nederste trekantene henviser 

til konteksten for arbeidet, og den øverste trekanten visualiserer det som "produseres" i 

aktiviteten. Analysene i min studie har først og fremst fokus på hva ledere og lærere 

(subjektet) "produserer" i sitt arbeid med skoleforbedring (objekt), gjennom bruk av 

elevresultater (en av flere redskaper) som mediert aktivitet (jf. Vygotsky, 1978). Dette 

refererer primært til den øverste trekanten i aktivitetssystemet, som viser til første generasjons 

aktivitetsteori. Studien vil derfor se på hvordan redskapene tas i bruk i praksiser der lærere 

jobber sammen for å aktualisere og realisere innovasjoner. I skoleforbedringsarbeid vil ledere 

og lærere både kunne påvirke utviklingen av sin egen fremtidige kontekst, samtidig som de 

påvirkes av historien og den kulturelle konteksten som de er en del av her og nå (Jensen, 

2018). Ved bruk av CHAT som analytiske briller vil det derfor også være vesentlig å 

inkludere både kulturelle og historiske aspekter ved de profesjonelles handlingene her og nå. 
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 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg gjort rede for de teoretiske begrepene faglig-profesjonell og 

resultatorientert ansvarliggjøring (jfr. Mausethagen et al., 2018), samt for hvordan CHAT 

(Engeström, 1987) og sentrale analytiske begreper i denne teorien, kan bidra med som 

analytiske briller i denne studien. Formålet med kapitlet har vært å presentere teori og 

begreper som kan bringe analysene på et høyere nivå.  

I neste kapittel vil jeg presentere hvordan studien er designet for å imøtekomme formålet og 

forskningsspørsmålene på en troverdig og etisk måte. 
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4 Metodisk tilnærming 
Formålet med dette kapittelet er å presentere hvordan studien er designet for å imøtekomme 

formålet og besvare forskningsspørsmålene. Jeg vil begrunne hvorfor studien rammes inn i et 

konstruktivistisk paradigme og hvorfor den har et kvalitativt design. Valg av kvalitativt 

forskningsintervju og observasjon som datainnsamlingsmetoder utdypes og begrunnes. Videre 

tar kapittelet for seg valg av informanter, den empiriske settingen, innsamling og analyse av 

dataene. Avslutningsvis vil jeg redegjøre for hvordan troverdigheten er ivaretatt samt noen 

problemstillinger knyttet til etikk og forskerrollen.  

 Konstruktivistisk paradigme 
Forskerens verdensanskuelse er ofte er en skjult faktor som påvirker valg av metode og det 

praktiske forskningsarbeidet (Creswell, 2014). Jeg vil nå redegjøre for tre hovedantagelser 

som jeg bygger denne studien på. Dette gjør jeg eksplisitt, for å synliggjøre hvilke 

grunnleggende ideer eller paradigmer som "viser vei" i mitt valg av design.   

For det første bygger studien på antagelsen om at ledere og lærere konstruerer mening til 

handlingene sine, gjennom egne oppfatninger og tolkninger av det de gjør. Selv om ledernes 

fortolkninger er "feilaktige" ut fra et teoretisk perspektiv, vil de allikevel kunne være 

informative og adekvate for meg (Gilje & Grimen, 1995). Som kvalitativ forsker stilte jeg så 

åpne spørsmål som mulig, for at lederne kunne dele sine tanker i intervjuet. Meningene var 

mange og opplevelsene ulike, og min oppgave var å se etter kompleksiteten og variasjonen i 

mulige oppfatninger (Creswell, 2014).  

For det andre bygger studien på antagelsen om at subjektiv mening skapes gjennom 

interaksjon med andre (sosial konstruktivisme) og vil være påvirket av historiske og kulturelle 

normer. Det at jeg observerte og intervjuet selv, bidro til at jeg lettere kunne få forståelse for 

helheten i den historiske og kulturelle konteksten. I etterkant av datainnsamlingen tolket jeg 

dataene ved hjelp av teoretiske begreper, og satte dataene inn i en større sammenheng. Det er 

viktig å minne om at denne tolkningen også er påvirket av mine egne erfaringer og bakgrunn 

som skoleleder. 

Den tredje antagelsen som min studie bygger på er at kvalitativ forskning i stor grad er 

induktiv, fordi hovedformålet er å skape mening av dataene som samles inn. I motsetning til å 
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starte med en teori, utviklet jeg induktivt de mønstrene som jeg satte opp mot teorien og de 

teoretiske begrepene.  

Mitt formål er å produsere kunnskap om hvordan elevresultater tas i bruk i 

skoleforbedringsarbeid i videregående skole, samt drøfte bruken i en nasjonal og internasjonal 

ansvarliggjøringskontekst. Designet jeg har valgt, legger til rette for at ledernes ulike 

forståelser av den konteksten de er i, kommer tydelig frem før de knyttes til mer teoretiske 

begreper. Videre vil jeg skape en større mening av funnene ved å diskutere dem i en nasjonal 

og internasjonal sammenheng. En slik design og fremgangsmåte er derfor forenelig med et 

konstruktivistisk paradigme (Cohen, Manion & Morrison, 2012; Creswell, 2014).  

 Kvalitativ design 
Formålet vil være førende for valg av design da strategiene som velges best mulig må støtte 

opp under forskningsprosjektets formål (Kleven, 2002). Formålet med denne studien er å 

bidra til økt kunnskap om hvordan elevresultater tas i bruk i skoleforbedringsarbeid. Jeg 

ønsker å beskrive og forstå hvordan arbeidet situeres i lærerteam og legitimeres av lederne. 

Betydningen av nærhet til fenomenet gjennom selv å samle inn data i den naturlige 

konteksten, er et av kjennetegnene på et kvalitativt design (Creswell, 2014). Når jeg 

observerer lærerteamenes arbeid med elevresultater, kan dette forstås som å samle data i en 

"naturlig kontekst" i lærernes hverdag. Et annet kjennetegn er at designet ikke er så fast 

strukturert, men fleksibelt for endringer underveis (Creswell, 2014). Ved at jeg ikke hadde 

strukturert alt på forhånd, ga dette meg en mulighet til å bruke tid på å forstå konteksten for så 

å tilpasse planen for datainnsamling underveis. Dette ga meg både tilgang på data jeg ellers 

vanskelig ville kunne få tak i, og det sikret dataenes relevans.  

Man kan også si at kvalitativ design har gitt meg en fleksibilitet i arbeidet med dataene. Jeg 

har vekslet mellom deduktiv og induktiv tilnærming, ved at prosessen har gått frem og tilbake 

mellom databasen og induktivt utviklede mønstre, før jeg knyttet dem til et analytisk sett av 

temaer (Creswell, 2014). 
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 Datainnsamlingsmetoder 
Metodene for å samle inn data må være tilpasset forskningsspørsmålene. Jeg har som tidligere 

nevnt brukt forskningsintervju og observasjon som forskningsmetoder i denne studien. I dette 

delkapitlet vil jeg redegjøre nærmere for kjennetegn, styrker og svakheter ved disse to 

metodene, samt hvordan jeg har anvendt dem.  

4.3.1 Det kvalitative forskningsintervjuet  

Mine to første forskningsspørsmål dreier seg om å få økt kunnskap om hvilke elevresultater 

som tas i bruk – av hvem, hvordan arbeidet er distribuert samt hvordan ledere legitimerer 

arbeidet med elevresultater. Dette er kunnskap man må få tilgang til gjennom deltagerne selv. 

Intervju er derfor en egnet metode da formålet med det kvalitative forskningsintervjuet 

nettopp er å avdekke folks opplevelse av verden forut for vitenskapelige forklaringer (Kvale 

og Brinkmann, 2015).  

Det kan hevdes at forskningsintervjuet er en spisset informasjonsinnhenting der man samler 

informasjon som kan ha direkte betydning for målene man har med sin studie. Forskerens 

leting etter kunnskap hos den som blir intervjuet beskriver Kvale og Brinkmann (2015) 

gjennom to ulike metaforer: Gruvearbeideren og den reisende. Forskeren som gruvearbeider 

leter frem det skjulte og verdifulle opp i dagen fra intervjuobjektets skjulte, indre. I etterkant 

kan forskeren både "renvaske" og "utvinne" kunnskapen gjennom transkribering og 

analysemetoder. Forskeren som reisende vandrer rundt sammen med folk, snakker med dem, 

stiller spørsmål og oppfordrer dem til å fortelle sine egne historier. Gjennom å være sammen 

med de(n) andre vil den reisende ikke bare kunne få ny kunnskap, men reisen kan også 

forandre den reisende selv – gi ny selvinnsikt. Disse to metaforene illustrerer to ulike 

"idealtyper" av intervjubasert kunnskap som henholdsvis noe som er gitt eller noe som 

konstrueres (Kvale og Brinkmann, 2015).  

Min rolle kan ikke sies å ha vært en "medreisende". Til det gjennomførte jeg intervjuene over 

en for kort tidsperiode. Men, for at intervjuet allikevel skulle oppleves mer som en dialog og 

felles undring, heller enn at jeg kom for å "utvinne svar fra det skjulte", ble intervjuet lagt opp 

som et semistrukturert intervju med åpne spørsmål knyttet til hovedkategoriene under de to 

første forskningsspørsmålene (se intervjuguiden i vedlegg 1). Ved å stille åpne spørsmål ga 

jeg lederne en mulighet til å gi rike beskrivelser av det fenomenet jeg ønsker å forstå. Jeg 
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benyttet intervjuguiden som en sjekkliste til slutt, heller enn en strukturert mal. En styrke ved 

et slikt intervju er at jeg kunne stille oppklarende spørsmål underveis, og få en bedre 

forståelse av svarene. En utfordring er at det skapte forskjeller i de ulike intervjusituasjonene, 

noe som gjorde analysearbeidet krevende når jeg skulle sammenligne dataene i etterkant.  

Intervjuet som forskningsmetode er godt egnet når formålet er å få tilgang til informantenes 

dagligverden og når formålet er å kartlegge opplevelser/ erfaringer eller forståelse. Men alle 

metoder har svakheter, og svakheten ved intervju er at det mennesker gjør kan være 

annerledes enn det de sier at de gjør. Selv om jeg forsøkte å være bevisst på at mitt 

kroppsspråk, ordvalg og formuleringer skulle skape en trygg og naturlig atmosfære, kan jeg 

ikke utelukke at jeg som intervjuer påvirket informantene og svarene de ga. 

4.3.2 Observasjon  

For å kunne besvare det tredje forskningsspørsmålet om hvordan det samtales om 

elevresultater i lærerteam, er det behov for å bruke observasjonsdata. Gjennom observasjon 

vil man kunne se det tolkningsarbeidet som faktisk foregår, lederens faktiske innramming 

samt at man kan observere den faktiske bruken av verktøy og prosesser (Little, 2012). 

 

Observasjon er en kontekstsensitiv og fleksibel forskningsmetode. Jeg dokumenterte 

observasjonen gjennom å ta opp lyd/bilde i møtet, og monterte kameraet slik at det ga et 

oversiktsbilde. Slik dokumenterte jeg atferden til deltagerne og deres bruk av ulike fysiske 

artefakter. Videodata gir muligheten til å "gjenta møtet" senere i analysefasen, og jeg kunne i 

etterkant gå frem og tilbake i materialet og arbeide mer induktivt. Rautakoski (2012) 

understreker imidlertid viktigheten av å være bevisst på at det allikevel ikke er snakk om 

"nøytrale observasjoner", fordi formålet med studien og forskningsinteressen vil styre det jeg 

konsentrerer meg om.  

Videodata ga meg muligheten til flere ulike analytiske tilnærminger: Innholdsanalyse (det 

som blir sagt), analyse av interaksjoner mellom medlemmene i møtet og analyse av deres 

bruk av artefakter (presentasjoner, dokumenter, data etc.). Når jeg senere transkriberte 

videomaterialet var det viktig å velge et transkripsjonssystem som matchet 

forskningsformålet. Se min redegjørelse for analyse av videodata i kapittel 4.6.2. 
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Den unike styrken til observasjon som metode er at den har potensialet til å gi ferske og 

autentiske data om det som skjer i naturlig samhandling mellom mennesker (Cohen, 2011 s. 

456). Det at jeg dokumenterte observasjonen ved å ta opp lyd/bilde er en fordel i forhold til 

dokumentasjon ved feltnotater, fordi videodata reduserer mulige feilkilder som går på min 

oppmerksomhet som observatør "der og da".  En svakhet ved observasjoner er at deltagerne 

kan bli påvirket av å bli observert, selv om jeg inntok en passiv rolle og bare var "flue på 

veggen" under observasjonene.  

Så lenge observasjonen videofilmes kan man si at undersøkelsen har en ustrukturert form 

(Cohen, 2011). Det er gjennom bearbeiding, og en induktiv tilnærming til analysen i etterkant, 

at jeg ser hva som faktisk kan ha betydning for studien. En slik åpen design kan gjøre det 

vanskelig og tidkrevende å analysere (Cohen, 2011). På den annen side vil mitt valg av 

analysemodell (ref. kapittel 4.6.2) bringe meg nærmere dataene og bidra til en strukturert 

tilnærming i analysen.  

 Informanter 
I kvalitativ forskning velges informanter gjerne gjennom målrettede utvalg (Maxwell, 2013). 

Å velge informanter målrettet vil si at man bevisst velger ut situasjoner, personer og 

aktiviteter for å skaffe informasjon som er relevant for studiens forskningsspørsmål. Forut for 

valget av skole hadde jeg en samtale med skoleansvarlig i fylkeskommunen, om hvilke 

videregående skoler som kunne sies å ha en viss erfaring med bruk av elevresultater i 

forbedringsarbeid, og som også over tid har utviklet en systematikk rundt bruken. Disse 

utvalgskriteriene ble brukt for å øke sannsynligheten for å få relevante data. Ved å velge ut en 

skole med erfaring økte dette sannsynligheten for at jeg observerte en "typisk setting" 

(Maxwell, 2013). Jeg antok også at deltagerne (lederne) på en slik skole hadde nok erfaring 

med bruk av elevresultater i forbedringsarbeid, til å kunne uttale seg om fenomenet utover de 

konkrete møtene som skulle observeres.  

Jeg har en god relasjon til rektor på en av de skolene som fylkeskommunen anbefalte. Dette 

gjorde det mulig å få en "døråpner" (Maxwell, 2013) til skolens arbeid. Ved at rektor var 

positiv til å delta, oppfordret han mellomlederne til å bidra og prioritere å bruke tid på å la seg 

intervjue. Avdelingslederne stilte frivillig opp, og de "åpnet dørene" for meg videre inn til 

lærerteam som var villige til å la seg observere. Ved at rektor og ledere åpnet dørene inn i 

skolen, kan det være en fare for at noen lærere følte seg presset til å stille opp. Ett lærerteam 
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reserverte seg fra observasjon. Det at én skole er valgt ut, kan også gjøre at lederne og lærerne 

opplevde situasjonen som sårbar, selv om alle er anonymisert i studien.  

4.4.1 Lederne i studien 

Rektor Tor har lang erfaring som skoleleder i fylket, og han har vært rektor ved denne skolen 

de siste 3,5 årene. Lederteamet på skolen teller totalt 9 stykker, der de pedagogiske 

avdelingslederne i hovedsak er rekruttert "fra egne rekker".  

Ragnar er avdelingsleder for samfunnsfag, og er den som har vært ansatt lengst ved skolen.  

Først som lærer i mange år, og de siste 13 årene har han vært avdelingsleder. Før Ragnar ble 

avdelingsleder, var han også med på å bygge opp skolens fagtilbud innenfor et yrkesfaglig 

programområde. Dette var en oppgave som på mange måter også innebar et lederansvar.  

Einar har vært avdelingsleder for realfag de siste 3 årene, og før dette jobbet han ved skolen 

som faglærer i samme seksjon. Den samme historien har Mia som nå er avdelingsleder for 

norsk. Hun har vært avdelingsleder det siste året, og også hun ble rekruttert internt fra rollen 

som faglærer.  

Mari ble ansatt for snart tre år siden som avdelingsleder for helsefag. Hun er den eneste av de 

pedagogiske avdelingslederne som hverken er rekruttert internt eller fra samme fylke. Hennes 

rolle har for en stor del vært å lede oppbyggingen av den nylig etablerte avdelingen for 

helsefag.  

4.4.2 Lærerteamene  

Det er tre lærerteam og to storteam som er observert. Lærerteamene består av alle lærerne 

som har fagene Realfaglig matematikk 1 og 2 (R1 og R2), samt lærerteamet for norsk i 3. 

klasse (NOR Vg3). De såkalte storteamene er alle lærerne som underviser i matematikk 

(uavhengig av fag) og norsk (på alle trinn og programområder). 

De møtene som jeg har observert, er deler av et to dagers program for resultatanalyse og 

refleksjon som ledelsen har laget. Første dagen har ledelsen fordelt tiden på en felles 

introduksjon ved rektor, individuell refleksjon og arbeid på teamnivå. I programmet presiseres 

det at refleksjonen skal ta utgangspunkt i fem spørsmål knyttet til elevenes læringsutbytte, 

lærernes bidrag, samt tanker om hvordan praksis kan bli bedre. 
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Dag to har teamenes arbeid overskriften: "Analyse av årets eksamensbesvarelser". Lærerne 

bes velge ut relevante eksamensoppgaver og lese, analysere, reflektere over og diskutere 

disse. I siste del av dag to skal storteamene møtes for å oppsummere, og målet med 

oppsummeringen er å gi avdelingsleder en tilbakemelding for å kunne lage en best mulig 

resultatanalyse og plan for forbedringsarbeidet neste skoleår. I tabellen nedenfor 

oppsummerer jeg den empiriske konteksten til teamene jeg observerte.  

 

Tabell 4.1 Team som ble observert, og rammene for deres arbeid  

Navn på team Antall lærere Ledelsens rammer for arbeidet 

Realfaglig matematikk (R1) 3 Spørsmål til refleksjon i teamet 

Realfaglig matematikk (R2) 3 Analyse av årets eksamensbesvarelser 

Norsk, Vg3 7 Spørsmål til refleksjon i teamet 

Storteam matematikk 11 Oppsummering til avdelingsleder 

Storteam  
norsk 

14 Analyse av årets eksamensbesvarelser  

 

Tabellen over viser at størrelsen på teamene varierer fra team på 3 lærere, til det største på 14 

stykker. Tabellen viser også hvordan ledelsen har regissert teamenes arbeid i møtene gjennom 

ulike rammer. 

 Innsamling av data 
Datamaterialet som ligger til grunn for denne studien er intervjuer med rektor og 

avdelingsledere samt observasjoner fra personalmøter og arbeid i lærerteam. Intervjuene ble 

kun dokumentert ved lydinnspilling, mens personalmøtene både ble dokumentert med lyd- og 

videodata som datakilder. Tabell 4.2 på neste side viser en oversikt over datainnsamlingen. 
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Tabell 4.2 Datainnsamling i studien 

Datakilder og informanter 
(Merk: der innsamling er foretatt 
av assistent) 

Formål  Omfang totalt 

Lydinnspilling: 
Intervju med rektor 

Rektors erfaringer med skolens 
systemer for ansvarliggjøring og 
bruk av data om elevenes læring 

1 time 

Lydinnspilling: 
Intervju med 4 
avdelingsledere 

Avdelingsleders erfaringer med 
skolens systemer for ansvarliggjøring 
og bruk av data om elevenes læring 

4 timer 

(en time pr leder) 

Lydinnspilling: 
Rektors innledning av 
analysearbeidet i fellesmøte  

Rektors forventninger til og 
rammene for lærernes analyser av 
elevresultater  

20 minutter 

Videodata: 3 lærerteam  
R1: 1' 30'' (av assistent) 
R2: 1' 10'' 
Norsk VG3: 1' 30'' 

Situert arbeid i lærerteam med 
analyse av elevresultater.  

4 timer + 10 min 

 

Videodata: 2 storteam  

Norsk: 2 timer (av assistent) 
Matematikk: 50 min 

Situert arbeid i storteam med analyse 
av elevresultater  

2 timer + 50 min 

 

 

Tabellen over viser at datamaterialet til denne studien baserer seg på totalt 5 timer med 

lydinnspilte intervjudata og 7 timer med videodata fra arbeid i ulike lærerteam, tilsammen 12 

timer. Selve datainnsamlingen ble gjennomført i perioden april 2018 til juli 2018. Intervjuene 

ble gjennomført på ledernes egne kontorer, og observasjon av de ulike personalmøtene ble 

gjennomført i auditoriet (rektors innledning), på ulike klasserom og møterom.  

Arbeidet i storteamene og to av lærerteamene pågikk samtidig. Dette gjorde at jeg benyttet 

meg av en assistent for å betjene video- og lydopptaker på ett av møtene når to møter gikk 

parallelt. Jeg fikk imidlertid anledning til å innlede alle møtene med en introduksjon av 

studiens formål og redegjørelse for deltagernes mulighet til å reservere seg. Datainnsamlingen 

på møtene foregikk ved bruk av to datakilder: En lydopptaker ble plassert midt på møtebordet 

slik at den fanget opp lyden til alle deltakerne, og et videokamera som ble plassert slik at det 

filmet et oversiktsbilde der alle deltagerne kom med i bildet.   
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 Analyse av dataene  
I analysearbeidet skal det skapes mening av datamaterialet opp mot studiens 

forskningsspørsmål og teoretiske innramming. I denne studien er intervjudataene brukt til å 

besvare forskningsspørsmålene om hvilke data som tas i bruk og hvordan ledere legitimerer 

bruken. Disse intervjudataene brukes også for å belyse den historiske og kulturelle rammen 

rundt arbeidet som observeres i de ulike lærerteamene. Observasjonsdata fra møtene er brukt 

som data i interaksjonsanalyse og nærstudier av hvordan det samtales om elevresultater på 

lærerteam.  

4.6.1 Intervjuanalyse 

I analyse av intervjuene har jeg benyttet meg av det Kvale & Brinkmann (2015) kaller 

meningsfortetting og meningsfortolkning. Analysearbeidet tok til allerede under selve 

intervjuet, der jeg brukte feltnotater til å dokumentere interessante utsagn og hvilke tanker jeg 

gjorde meg underveis. Deretter transkriberte jeg alle intervjuene i sin helhet ved hjelp av 

analyseprogrammet Nvivo, med den graden av presisjon som er nødvendig i en 

meningsanalyse. Dette er ikke like detaljert som ved for eksempel en språklig analyse, men 

uttalelsene ble transkribert ordrett. Følelsesmessige uttrykk (latter, sukk) ble også notert, samt 

betoning av enkeltord (markert med understreking). Begrunnelsen for å gjøre dette er å bevare 

det naturlige for å oppfatte meningen i utsagnet. Når utdrag av dialogen er gjengitt i denne 

teksten, er uttalelsene noe omformulert for å gjøre dem lettere å lese. 

Ved at jeg transkriberte alt selv, gav det meg et godt overblikk og innsyn i datamaterialet. For 

å finne mening i datamaterialet, omfattet analysen følgende trinn: Etter transkriberingen leste 

jeg igjennom intervjuene flere ganger, for å få en følelse av helheten i det som ble sagt. Jeg 

skrev memoer underveis for å utvikle min forståelse av innholdet. Deretter jobbet jeg 

induktivt – frem og tilbake - mellom forskningsspørsmålene, teorien og intervjudataene for å 

få en nødvendig avstand til detaljrikdommen.  

For å systematisere data knyttet til mitt første forskningsspørsmål utviklet jeg empirisk 

kodene for ulik informasjon om elevresultater som lederne snakket om (se vedlegg 4). Videre 

oppsummerte jeg (talte opp) frekvensen for ledernes referanser til de ulike elevresultatene, og 

valgte ut sentrale utsagn der resultatene inngår.  
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For å systematisere data til å besvare mitt andre forskningsspørsmål, valgte jeg ut sentrale og 

relevante utsagn i sin naturlige form. For disse utsagnene formulerte jeg temaet med egne ord, 

og kodet dem i hht. de analytiske begrepene med underdimensjoner som jeg redegjorde for i 

kapittel 3.1 I vedlegg 4 vises en oversikt over kodene, og i vedlegg 5 viser jeg et konkret 

eksempel på arbeidet med koding. Utfra en slik tematisk koding hadde jeg grunnlaget for 

funnene, kunne se likheter og ulikheter i svarene, og utarbeide et grunnlag for å besvare 

forskningsspørsmålene.  

4.6.2 Innholds- og interaksjonsanalyse  

For å kunne komme nærmere interaksjonsdataene jeg samlet inn gjennom observasjonene, 

benytter jeg en tilnærming som er inspirert av det som benevnes som D-analyse (Middleton, 

2009). D-analysen er en kodebok som tar utgangspunkt i CHAT. Den ble utviklet i en 

longitudinell studie der man ønsket å identifisere læring i interprofesjonelle teamsamtaler. 

Samtalene jeg skal undersøke har et eksplisitt formål: Å forbedre praksis. Jeg valgte å hente 

kodene i D-analysens kodebok, da denne gjør det mulig å spesifisere hvordan det samtales om 

elevresultater på lærerteam. 

D-analysen består av 5 koder. der de tre første dreier seg om analyse av forløpet i selve 

samtalen og de to siste ser på om samtalen peker mot endrede perspektiver og mot 

indikasjoner på fremtidig utvikling av praksis. De 5 kategoriene er: 

1) Deixis: Identifiserer når noen nominerer eller peker på et tema som både får 

oppmerksomhet og som viser seg å få betydning i utvikling av deltagernes forståelse i 

det etterfølgende snakket. Dette vil med CHAT betegnes som det situasjonsbestemte 

objektet. 

2) Definisjon og avgrensning: Her ser man etter hvordan temaet utvikles i opptaket til 

de andre deltagerne, hvordan temaet blir aktualisert og gjort relevant (kvalifisert): 

1. kvalifisering gjennom deltagernes nyanseringer 

2. kvalifisering i forhold til tidligere, nåværende eller fremtidig praksis 

3. kvalifisering gjennom utforskning som utvider forståelsen 

3) Deliberation: Identifisere hvordan enighet oppstår omkring hva som særpreger eller 

er generelle trekk ved tidligere, nåværende eller fremtidig praksis 
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4) Departure: Identifiserer et skift mot kvalitativt forskjellig syn på praksis, slik dette 

fremkommer i måten deltagerne formulerer seg mer nyansert om temaet. 

5) Development: Identifiserer når deltakerne angir nye arbeidsformer som danner 

grunnlag for eller har blitt en del av deres nye praksis.  Dette er arbeidsformer som 

deltagerne mener er en garanti for en betydelig reformulering av praksis. 

I min analyse har jeg lagt vekt på at koden departure forutsetter at teamet uttrykker en ny 

forståelse som bryter med tidligere etablert praksis. Med dette forstår jeg at flere i teamet 

anerkjenner og nyanserer forslag til ny praksis i sitt opptak, og at forslagene viser til mer 

dyptgripende endringer i lærernes praksis eller i forståelsen av denne.  

 

Video-observasjonene ble overført til skriftlig form ved at jeg under gjennomgang av 

videomaterialet identifiserte og noterte når nye temaer ble satt på dagsorden. Alle temaer ble 

notert og overordnet betydning av temaet analysert. Hvorvidt teamene fortsatte å jobbe med 

temaet er et empirisk spørsmål. Arbeid med avgrensede temaer kan forstås som arbeid med 

situasjonsspesifikke objekter (jfr. Engeström, 1999). Kollektiv aktivitet rettet mot det 

situasjonsbestemte objektet utgjør det som kalles en episode (Barab, Hay & Yamagata-Lynch, 

2001). Ikke alle episodenes vurderes som såkalt "aksjonsrelevante episoder" (jf. Barab mfl., 

2001).  En relevant episode i denne studien er: 

a. er lang nok til å kunne identifisere et objekt-orientert engasjement fra flere, slik at det 

er mer enn individuelle handlinger  

b. viser bruk av elevresultater som medierende artefakt 

c. den kollektive aktiviteten "produserer" noe utover den enkeltes bidrag  

d. har et situasjonsbestemt objekt for utvikling av lærerens praksis  

 

Samtlige av de aksjonsrelevante episodene ble transkribert i sin helhet, og analysert i hht. D-

analysen. Uttalelsene ble transkribert ordrett, og følelsesmessige uttrykk (latter, sukk) ble 

også notert, samt betoning av enkeltord (markert med understreking). Se vedlegg 6 for et 

eksempel på mitt arbeid med koding av en relevant episode. 

I kapittel 5 vil jeg presentere utdrag fra disse relevante episodene. Selv om disse utdragene 

ikke er statistisk generaliserbare, vil jeg argumentere for at de er analytisk generaliserbare 
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(Kvale og Brinkmann, 2015) ved at de har noen typiske kjennetegn som også finnes igjen i 

andre relevante episoder.  

 Studiens troverdighet 
I dette delkapittelet skal jeg ta for meg sentrale momenter for å kunne vurdere studiens 

troverdighet (kredibilitet). Jeg vil gå nærmere inn på studiens validitet, reliabilitet og til slutt 

overførbarhet av studiens funn.  

4.7.1 Validitet 

I kvalitative studier handler validitet om de metodene som er valgt for innsamling og analyse 

av data er egnet til å undersøke det som er ment, og om mine data fra intervjuer og 

observasjoner reflekterer det fenomenet jeg ønsker å vite noe om (Kvale og Brinkmann, 

2015). Altså hvor gyldige og overbevisende funnene i studien er.  

 

Studien bygger på CHAT som teoretisk ramme, noe som kan styrke studiens validitet. Ved å 

velge denne teorien kan jeg studere hvordan skoleforbedringsarbeid situeres i lærerteam og 

rette oppmerksomheten mot samtalene, bruken av elevresultater som artefakter og fordelingen 

av arbeid (jf. forskningsspørsmål 3). I tillegg gjør CHAT det mulig å drøfte funn i lys av den 

kulturhistoriske konteksten arbeidet foregår i. Som teoretisk ramme for mitt andre 

forskningsspørsmål valgte jeg analytiske begreper utviklet i PraDa. Begrepsvaliditeten er her 

forsøkt ivaretatt gjennom åpne spørsmål i intervjuguiden og analyser basert på grundig koding 

av svar i hht de underliggende kategoriene til de analytiske begrepene (jf. kapittel 4.6.1).   

 

Denne studien bygger på rike data – lyd og videopptak som i sin natur er detaljerte og 

varierte. Disse bidrar til et komplekst og mer komplett bilde av det som skjer, noe som kan 

styrke validiteten (Maxwell, 2013). En ordrett nedtegnelse er ikke alltid noen garanti for at 

man fanger meningen i det som blir sagt, når tale og bilde skal overføres til skriftlig form. For 

at leseren skal kunne vurdere om funnene er overbevisende, har jeg valgt å beskrive hvordan 

jeg relevante episoder er identifisert (jf. kapittel 4.6.2) og jeg har gjengitt flere og til dels store 

utdrag av både lederes utsagn og episoder fra team, i min presentasjon og analyse av data i 

kapittel 5.  
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Hvis temaer vokser frem i analysen gjennom flere deltageres perspektiver og ulike datakilder 

vil dette kunne styrke validiteten til studien (Creswell, 2014). Skolen i denne studien har lang 

erfaring med bruk av elevresultater i forbedringsarbeid, og jeg har gjennomført flere 

observasjoner og intervjuer. Jeg har gjengitt dataene i kapittel 5 slik at det skal fremkomme 

hvorvidt funnet er representativt for flere, eller om det er avvikende. Dette har jeg gjort for å 

redusere risikoen for å legge for stor vekt på tilfeldige hendelser (Maxwell, 2013). 

 

Når dataene skal analyseres i lys av teorien vil validitet være avhengig av kunnskap om det 

teoretiske grunnlaget. Dette vil spille inn ved tolkning av mening og i utforming av spørsmål 

som stilles i analysen. Siden jeg skriver alene har det vært spesielt viktig å få respons på funn 

og konklusjoner fra veileder, og en medstudent jeg har bruk til såkalt "peer briefing" 

(Creswell, 2014). Dette har gjort det mulig å kontrollere for feil i forståelsen av teorien eller 

metodene, som jeg selv ikke har vært bevisst på (Maxwell, 2013).  

4.7.2 Reliabilitet 

I kvalitative studier handler reliabilitet om graden av transparens for valg av design og 

metoder (Silverman, 2010). For at leseren skal kunne vurdere studiens pålitelighet 

(reliabiliteten) må forskere i kvalitative studier dokumentere stegene, og beskrive 

fremgangsmåter og prosedyrer (Yin, 2014). Jeg har beskrevet studiens teoretiske grunnlag i 

kapittel 3 før jeg redegjør for datainnsamling og analysemetode (jf. kapittel 4.3 og 4.6).  Dette 

håper jeg gjør leseren i stand til å følge prosessen fra teori til presentasjon og diskusjon av 

funn (jf. kapittel 5 og 6).  

 
Reliabilitet kan sies å handle om hvor godt dataene stemmer med det som faktisk skjer i den 

naturlige konteksten som det forskes på (Cohen, 2011). Jeg har observert flere lærerteam, og 

avdelingene disse tilhører har arbeidet med elevresultater i flere år. Dette øker 

sannsynligheten for at det jeg har observert er en "naturlig kontekst", selv om observasjonene 

er foretatt i et kort tidsrom og utvalget er begrenset.   

At studien bygger på lyd- og videodata, gjør at jeg i etterkant kan gjenskape ordrett hva som 

ble sagt. I transkribering av intervju og interaksjonsdata vil kvaliteten på opptakene imidlertid 

være avgjørende for å kunne oppfatte hva som blir sagt og gjort. Som beskrevet i kapittel 4.5 

hadde jeg to lydkilder i intervjuet, og videoopptakene ble supplert med en lydopptaker for å 

forsikre meg om at jeg fikk god nok kvalitet på dataene til analysen. Jeg er alene og 
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transkriberer og tolker alt selv. Dette er en svakhet ved studien mht. kvalitetssikring av koding 

og tolkning. På den annen side vil jeg unngå en feilkilde som følge av at flere forskere koder, 

og kan tolke utsagnene ulikt.  

Høy grad av struktur i intervjuet vil redusere intervjuerens og deltagerens påvirkning, og man 

kan sikre at de samme spørsmålene kan stilles og de samme temaene dekkes i en senere 

studie. For meg var det viktig å være åpen for at det kunne være forskjeller i ledernes 

forståelse og hva de ønsket å vektlegge. Dette er grunnen til at jeg valgte en semistrukturert 

tilnærming der intervjuguiden ble brukt mer som en "sjekkliste", på tross av at dette kan 

svekke reliabiliteten. For å imøtekomme denne trusselen stilte jeg spørsmål underveis der jeg 

formulerte min egen forståelse og spurte om jeg hadde oppfattet rett, og jeg avsluttet hvert 

intervju med å forsikre meg om at alle områder var dekket i intervjuguiden.  

4.7.3 Overførbarhet 

Funnene i denne studien lar seg vanskelig generalisere i kvantitativ forstand, men bruk av 

elevresultater i forbedringsarbeid i skolen er ikke unikt. Det kan antas at alle videgående 

skoler arbeider med elevresultater og at en del av dette arbeidet foregår i team og at alle ledere 

i videregående skoler må forholde seg til bruken av elevresultater. Derfor er ikke fenomenet 

unikt for den skolen som er undersøkt. Analysen og funnene kan ha overføringsverdi til andre 

liknende arbeider gjennom såkalte analytiske generaliseringer (Kvale og Brinkmann, 2015).  

Formålet med min studie har vært å gjøre en analytisk generalisering – ikke en statistisk 

generalisering basert på representative intervjupersoner tilfeldig valgt fra en populasjon. I 

denne studien ser jeg empirien i sammenheng med eksisterende teori for å gi innsikt i og 

mening til hvordan en skole bruker elevresultater i sitt forbedringsarbeid. En analytisk 

generalisering involverer en begrunnet vurdering ut fra gjeldende teoretisk forståelse av i 

hvilken grad funnene kan ha relevans til en liknende situasjon (Kvale og Brinkmann, 2015). 

 Forskerrollen 
Jeg har lang erfaring som lærer, og som skoleleder har jeg gjennomført liknende arbeid som 

jeg har forsket på i denne studien. Dette gir meg som forsker en nærhet til det fenomenet jeg 

skal studere. I mine snart fire år med studier innen Utdanningsledelse har jeg hatt en særlig 

interesse for mål- og resultatstyring. Jeg har derfor verdifull innsikt i fenomenet både fra teori 
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og praksis, noe som kan være en styrke i analysearbeidet. Min erfaringsbakgrunn kan 

imidlertid ha ført til at jeg ikke har stilt spørsmål ved forhold som synes selvsagte for meg, og 

det kan ha gitt seg utslag i at jeg ikke har undret meg nok, stilt for få oppfølgingsspørsmål 

eller oversett nyanser i observasjonsdataene fordi de ikke samsvarer med mine erfaringer.  

 

Møtene i lærerteamene ble filmet, og det ble gjort taleopptak, men jeg var allikevel tilstede på 

de fleste av møtene. Under observasjonene inntok jeg en rolle som observatør der jeg la vekt 

på at jeg ikke skulle bidra på noe vis i arbeidet (Cohen m.fl. 2011). Selv om jeg forsøkte å 

være minst mulig synlig, kan jeg imidlertid ikke utelukke at opptakerutstyret og min 

tilstedeværelse allikevel kan ha påvirket deltagerne i møtet.  

 

I et forskningsintervju vil det kunne være en asymmetrisk maktrelasjon fordi forskeren og 

intervjuobjektet har ulike posisjoner: Det er forskeren som igangsetter og definerer 

intervjusituasjonen, bestemmer temaet, hvilke spørsmål som stilles, og hvilke svar som følges 

opp (Kvale og Brinkmann, 2015). På den annen side hevder Cohen (2011) at den intervjuede 

også kan sies å ha makt ved at det er intervjuobjektet selv som bestemmer hvilken 

informasjon som gis, hvilke temaer man ønsker å gå i dybden på, hvor seriøst 

intervjusituasjonen oppfattes og hvor interessert informanten er i temaet. Det kan altså 

argumenteres med at makt forhandles og konstrueres mellom deltagerne heller enn å se på det 

som en fast størrelse deltagerne besitter hver for seg. Jeg reflekterte en del over egen posisjon 

og forhold rundt asymmetri i forkant av intervjuene. Jeg ønsket å legge til rette for at lederne 

skulle oppleve en likeverdig situasjon der deres posisjon var viktig, samt at rammene skulle 

gjøre det mulig for dem å være åpne både om positive og negative erfaringer. Dette var 

overveielser som lå bak måten jeg valgte å stille spørsmålene på.  

 

Tankearbeidet mitt rundt analysen startet opp allerede under observasjonene og i intervjuene, 

og talehandlingene ble transkribert umiddelbart. De vitenskapelige analysene ble imidlertid 

gjort på høsten. Å skape avstand i tid mellom transkribering og analyse har vært helt 

nødvendig for å skape avstanden til detaljrikdommen i datamaterialet. Men samtidig gir det 

meg som forskeren et monopol på fortolkningen som skjer i etterkant (Kvale og Brinkmann, 

2015).  
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  Forskningsetiske overveielser  
Denne studien er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), se vedlegg 2. 

Kvale og Brinkmann (2015) viser til tre områder med etiske retningslinjer for forskere, som 

jeg har fulgt i denne studien: Informert samtykke, konfidensialitet og konsekvenser. De 

understreker at dette ikke er et sett med gitte regler men en bevissthet hos forskeren som 

gjennomsyrer alle faser i arbeidet. Denne studien går i dybden på praksis og erfaringer hos 

ansatte ved en spesifikk skole, noe som fremhever viktigheten av noen konkrete 

problemstillinger spesielt knyttet til anonymisering.  

Informert samtykke handler om at alle deltagerne får informasjon før arbeidet starter om 

studiens formål, design, mulige fordeler, risiko eller ulemper ved å delta i studien. Jeg 

utarbeidet et informasjonsskriv med informasjon om studien der det også er informasjon om 

at deltagerne på et hvilket som helt tidspunkt kunne trekke seg fra studien (se vedlegg 3). Jeg 

sendte informasjon til skolen i god tid før jeg kom, slik at deltagerne fikk tid til å tenke 

igjennom eget samtykke. Dette var viktig fordi et samtykke først fra rektor og leder kan legge 

et press på underordnede om å delta. I tillegg startet jeg hvert av møtene i teamene med å 

gjenta studiens formål, mine strategier for anonymisering og deres muligheter til å reservere 

seg ved at videoopptaker kunne plasseres slik at de ikke kom med på bildet. 

Konfidensialitet handler om hva jeg som forsker kan gjøre med resultatet av deltagelsen. Alle 

deltagere er anonymisert og gitt fiktive navn, for å sikre at deres privatliv er beskyttet. En 

studie av en utvalgt skole med små utvalg for både intervju og observasjoner øker imidlertid 

risikoen for at deltagerne opplever sin situasjon som sårbar.  

Konsekvensene for skolen og deltakerne er forhåpentligvis positive ved at studien kan gi 

skolen innsikt og en kunnskap som kan hjelpe dem til forstå sin egen situasjon bedre. Men, 

det er også mulig at konsekvensene kan oppleves som negative. Forskningsintervjuet er i seg 

selv gjennomsyret av etiske problemstillinger. Jeg ønsker å få fatt i interessant kunnskap, og 

for at dette skal lykkes forutsetter det at jeg klarer å skape en ramme som er trygg, der lederen 

kan snakke fritt og at kunnskapen fremskaffes på en måte som respekterer lederens integritet. 

Det som kommer ut av samtalen vil være et resultat av en gjensidig erkjennelsesprosess og 

resultatet er derfor avhengig av den sosiale relasjonen mellom meg og lederen jeg intervjuer 

(Kvale og Brinkmann, 2015). For å imøtekomme dette la jeg vekt på at deltakerne i prosjektet 
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skulle oppleve trygghet underveis - både ved å gi god informasjon om studien i forkant av 

besøkene og gjennom hvordan jeg la opp selve intervjusituasjonen.  

  Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg presentert hvordan et kvalitativt design imøtekommer studiens formål 

og forskningsspørsmålene. Jeg har begrunnet hvorfor bruk av forskningsintervju og 

observasjon er metoder som er egner til å innhente data for å undersøke fenomenet. Videre 

har jeg presentert utvalget av informanter og beskrevet hvordan dataene er analysert ved hjelp 

av hhv. innholdsanalyse og D-analyse. Jeg har drøftet de strategiene jeg har benyttet for å 

styrke studiens troverdighet, før jeg redegjorde for min rolle som forsker og mine 

forskningsetiske overveielser.  
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5 Data og analyse 
Formålet med dette kapittelet er å presentere de empiriske funnene i studien og analysen av 

dem. Underkapitlene er strukturert etter forskningsspørsmålene, og til slutt i hvert 

underkapittel oppsummerer jeg funnene med en deloppsummering.  

 Elevresultater som tas i bruk, av hvem og 
hvordan arbeidet er distribuert  
I dette delkapittelet vil jeg se nærmere på hvilke former for elevresultater som lederne tar i 

bruk i skolens forbedringsarbeid, hvem som bruker dem og hvordan arbeidet er distribuert. 

Kategoriseringen av dataene er empirisk utledet gjennom innholdsanalyse av intervjuene med 

rektor Tor og de fire avdelingslederne: Mia (norsk), Einar (realfag), Mari (helsefag) og 

Ragnar (samfunnsfag).  

Tabellen under viser hvor ofte de ulike lederne refererer til ulike typer av kvantitative 

elevresultater i intervjuene. Grupperingen av resultatene er empirisk utviklet, gjennom 

analysen av intervjuene. 

 

Tabell 5.1 Resultater som tas i bruk 

Kategori Tor 
(rektor) 

Mari Mia Einar Ragnar TOTAL 

Karakterer 9 5 9 8 4 35 
Spørreundersøkelser  6 0 6 4 3 19 
Intern rapportering 
(bekymring) 

2 1 1 5 2 11 

TOTAL (pr leder) 17 6 16 17 9  
 

I tabell 5.1 over ser vi at karakterer er de elevresultatene lederne har flest referanser til, og 

samtlige ledere refererer til disse. Karakterer er her terminkarakterer, standpunkt- og 

eksamenskarakterer. I figur 5.1 på neste side, vises fordelingen av ledernes referanser i 

intervjuene til de ulike formene for karakterer.  
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Figur 5.1 Fordeling av referanser til ulike former for karakterer  

 

Figur 5.1 viser at det totalt sett er en klar overvekt av referanser til eksamenskarakterer. 

Lederne omtaler karakterene som sentrale for å vurdere skolens måloppnåelse i såkalte 

"resultatanalyser" ved skoleårets slutt. Dette gjelder både de avdelingslederne som har 

konkrete karaktermål for avdelingen (Mia og Einar), og de som ikke har det (Mari og 

Ragnar).  

 

Eksamensresultater kan dermed se ut til å ha en sentral plass i ledernes bruk av data. Dette 

materialet omtales av alle ledere og i sammenhenger der lederne drøfter skolens mål og hva 

man kan forvente av elevenes læringsresultater. Standpunktkarakterer omtales i sammenheng 

med eksamenskarakterer. Dette kan ha sammenheng med skolens rutiner for analyser ved 

skoleårets slutt. Lederne beskriver at eksamensresultater sammenstilles med 

standpunktkarakterer pr elevgruppe, og at disse oversiktene gir lederne innblikk i ulikheter og 

utfordringer. Rektor trekker fram analysene av standpunkt– og eksamensresultatene på våren 

som svært viktige for både lærere og ledere i arbeidet med vurdering av resultatene skolen 

oppnår, og for å sette mål for videre forbedringsarbeid.  

 

Figur 5.1 viser at rektor og avdelingslederne Mia (norsk) og Einar (realfag), er de som oftest 

refererer til bruk av eksamensresultater. Rektor beskriver i intervjuet at skolen i 

styringsdialogen med skoleeier blir stilt til ansvar for elevresultatene ifht. mål som er satt. Mia 

og Einar er avdelingsledere med kvantitative mål for eksamensresultater på sine avdelinger, 
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og disse to har også flest referanser til eksamenskarakterer i intervjuene. Avdelingene til 

Ragnar og Mari har ikke tilsvarende mål. Det er rektors oppfatning at en positiv utvikling 

over tid for eksamensresultatene, tolkes både av skoleeier og ansatte som et uttrykk for 

forbedring av undervisningskvalitet.  

 

Ragnar og Maris referanser til terminkarakterer er indirekte. De viser imidlertid begge til 

prøveeksamen (på yrkesfaglige programmer) som et viktig elevresultat som gir innsyn og 

muligheter for å evaluere elevenes læring underveis. Mia sammenligner karaktersnitt til 1. 

termin for ulike grupper i samme fag på samme trinn. Rektor sier: "Når det er kommet til 

første termins karakterene, er vi opptatt av å analysere hvor vi er da. Og i forhold til de 

målene vi har satt oss. Hvor ligger vi i forhold til målsettingen?" 

 

Tabell 5.1 viser at lederne også refererer til bruk av resultater fra spørreundersøkelser, 

herunder Elevundersøkelsen og fylkets egen spørreundersøkelse der elevene evaluerer 

undervisningen i utvalgte fag. Lederne refererer til Elevundersøkelsen når de omtaler 

underveisevaluering av skolens kompetanseutviklingsprogram for Vurdering for Læring 

(VFL). Mari er den eneste som ikke har noen referanser til disse to undersøkelsene. 

 

Skolen har periodiske rapporteringer vedrørende læreres bekymringer for at enkeltelever ikke 

skal klare å gjennomføre skoleåret. Tabell 5.1 viser at alle lederne henviser til disse 

rapporteringene. Einar har flest henvisninger og omtaler eksplisitt at det å få elever til å 

"fullføre og bestå" er en særskilt utfordring i matematikk, og at dette derfor er viktige 

resultater å følge med på underveis i året mht resultatoppfølging i hans avdeling.  

 

Det som ikke fremkommer i tabell 5.1, er at lederne også legger stor vekt på å skaffe seg og ta 

i bruk kunnskap de får gjennom sine relasjoner til lærere og elever. Samtlige avdelingsledere 

beskriver i intervjuene at de er helt avhengige av den informasjonen de får gjennom uformelle 

samtaler om undervisning og elevers utvikling. Einar sier: "Det er og utrolig mye informasjon 

(…) som kommer gjennom de uformelle og tilfeldige samtalene på personalrommet. For meg 

har det alltid vært viktig å være en leder som ikke sitter på kontoret, for da mister jeg så mye 

(informasjon)." Avdelingslederne legger også vekt på at de gjennom å ha undervisning også 

kan delta i det daglige arbeidet på avdelingen. Lederne oppfatter at egen undervisnings-

erfaring gir dem legitimitet som ledere og et viktig innblikk i hvor det kan være utfordringer 
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samt hvordan utviklingsarbeidet gjennomføres. Mia sier følgende om informasjon hun får 

gjennom egen deltagelse i lærerteam: "(…) det gjør det lettere å navigere. Det er et slags 

datamateriale å navigere etter, selv om det ikke er et tallmateriale".  

 

Rektor beskriver skolens arbeidsdeling for resultatoppfølging. Ved en organisering med 

avdelingsledere er disse delegert autoritet til å følge opp fag og elevresultater innenfor sin 

avdeling. Rektor forteller at mål for avdelingen settes av ham i samråd med avdelingslederen. 

Rektor forteller: "(vi) har ikke vært veldig tydelige på tallmål ut (til lærerne). (…) Vi har vært 

mer oppsatt på at avdelingsleder skal jage det tallet, og påse at vi får de resultatene (…)". 

Rektor uttrykker her en eksplisitt forventning til at lederne "jager" målet og sørger for at det 

skapes gode elevresultater i avdelingene. Uttalelsen kan tolkes som at det i organiseringen 

ligger både en fordeling av oppgaver og autoritet mellom lærere og ledere: Lærerne har 

ansvaret for praksisen i klasserommet, og ledere er gitt myndighet til å følge opp (gjennom å 

følge opp elevresultater), dersom lærerens praksis ikke gir de forventede resultatene.  

Einar beskriver rektors fordeling av makt og ansvar, gjennom sin oppfatning av hva det vil si 

å ha fagansvar. Einar knytter fagansvar til det å ha ansvar for resultatene som elevene oppnår, 

han sier:  

Noen må ta ansvaret for læringsresultatene for våre elever (…) Rektor kan ikke ha 
ansvaret for hele skolen (…) det går ikke. Så jeg synes egentlig at det både er rett og 
rimelig at det ansvaret (resultatene for realfagene) faller på meg fordi det er jeg som 
kjenner lærerne best, og det er jeg som vet hvor styrkene og svakhetene er. Og det at 
jeg har det ansvaret, og kan bli konfrontert med "unnskyld meg - hva skjer her?" Det 
gjør at jeg får større eierskap til det, og gjør at jeg rett og slett må involvere meg mer. 
Hvis det hadde vært uklart hvem som egentlig eier de resultatene, gjør det også noe 
med eierskapet, tror jeg.  

 

Einars utsagn kan tolkes slik at en inndeling i fagansvar gjør rektors arbeidsdeling tydelig 

gjennom delegering av ansvaret for måloppnåelse.  Forventningene til Einar som 

avdelingsleder blir mer konkrete og det er klart for Einar at det er han som "egentlig eier 

resultatene". Einar er enig i det overordnede premisset om at skolen har et resultatansvar, og 

at han har fått delegert dette ansvaret innenfor sitt fagområde.  

 

I dette delkapittelet har jeg vist hvilke resultater rektor og avdelingslederne omtaler at de tar i 

bruk (i intervjuene) og hvordan arbeidet er distribuert.  Funnene viser at lederne henviser til 

flere typer av resultater der både elevenes karakterer, spørreundersøkelser og interne 
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rapporteringer inngår. Eksamensresultater ser ut til å ha en vesentlig plass i ledernes bruk av 

resultater. Mine funn viser også at lederne i ulikt omfang viser til bruk av de ulike resultatene. 

Rektor har delegert ansvar og myndighet til avdelingslederne for mål og oppfølging av 

resultater, samt prosesser for å påse at skolen når sine mål.  

 Legitimering av arbeid med elevresultater  
I dette delkapittelet vises funn og analyser relatert til forskningsspørsmålet om hvordan ledere 

legitimerer arbeid med elevresultater. Funnene baserer seg på intervjudata med rektor og de 

fire avdelingslederne Mia, Mari, Ragnar og Einar. Analysen og funnene vil ses i lys av 

dimensjoner under de analytiske begrepene "prestasjonsorientert" og "faglig-profesjonell" 

ansvarliggjøring, som jeg redegjorde for i kapittel 3.1.  

5.2.1 Elevresultater legitimerer måloppnåelse  

I dette delkapittelet skal jeg vise empirisk hvordan lederne omtaler egen bruk av elevresultater 

i arbeidet med å vurdere måloppnåelse for avdelingene. Jeg vil først se på hvordan lederne 

formulerer målene de er ansvarlige for, før jeg ser på hvordan lederne beskriver bruken av 

elevresultater til å legitimere måloppnåelse.  

Når avdelingslederne beskriver hva de anser for å være de viktigste målene de er (fag-) 

ansvarlige for, vektlegger de ulike aspekter ved elevenes læring. I tabell 5.2 vises utdrag av 

ledernes beskrivelser av de viktigste målene for avdelingen – og deres fagansvar. 

Tabell 5.2 Ledernes forståelse av mål for fagansvar 

Leder Utdrag fra intervjuet 
Mia (norsk) Det vi har definert som de viktigste måla i strategisk plan er en forbedring 

av skolens gjennomsnittlige resultater på norsk eksamen, skriftlig. Både 
hovedmål og sidemål, og i tillegg mindre sprik klassene imellom når det 
kommer til resultater. (…) I tillegg så har vi vel lagt inn etterhvert noe 
som går på vurderingspraksisen da. 
 

Einar 
(realfag) 

Mitt mål er at ingen skal stryke i realfag, hverken til standpunkt eller 
eksamen. (…) også har jeg helt konkrete resultater på fagnivå også, hva 
gjelder både standpunkt og eksamensresultater. Blant annet har jeg et mål 
om at alle programfagene i matematikk skal både i standpunkt og 
eksamen havne over 4 i snitt. 
 

  



48 
 

Mari 
(helsefag) 

Å få alle lærerne til å skjønne hva tverrfaglig er (…). Man skal kunne se 
helheten fra eleven starter i VG1 til han er ferdig i VG3. (…) For det er et 
helhetlig menneskesyn vi jobber med. Du kan ikke kommunisere med 
syke pasienter uten å tenke både yrke, kommunikasjon og sykdom, helse. 
(…) Altså målet er at alle skal fullføre og bestå (…)  det skulle egentlig 
bare mangle, det er derfor de går på skolen tenker jeg. Det må jo være et 
mål at de har lært noe, men jeg har ikke noe sånn (mål) at alle skal ha 3 
eller 4 eller 5 eller 6.  
 

Ragnar 
(samfunnsfag) 

(…)  målene ligger mer opp til det der med 21st century skills at vi 
utdanner folk som er kritiske, problemløsere som evner å samarbeide, 
som har en mer sånn kompleks kompetanse da, mer helhetlig kompetanse 
at det er mer der - sånn kvalitativt - at målene ligger. Og jeg ønsker jo 
egentlig at vi skal ha en større tydelighet på det. (…) Vi skal få fram en 
trygghet og tillit sånn at vi kan få opp skaperkraften og evnen til å 
samarbeide og evnen til å løse komplekse problemstillinger. Hvordan gjør 
vi det? Gjør vi det ved å strekke oss etter (et karaktersnitt på) 4,5? Nei. 
Det gjør vi ikke, nemlig. For da blir vi låst. 
 

 

Alle lederne formulerer mål for elevenes læringsutbytte når de blir spurt om hva de viktigste 

målene er. Både Mia og Einar tar utgangspunkt i elevenes faglige resultater til eksamen når de 

beskriver målene, mens Mari og Ragnar vektlegger andre aspekter og har en bredere 

formulering av målene.  

Når vi ser på avdelingsledernes formulering av sine mål, speiler de rektors uttalelser. Rektor 

sier: "jeg vil at vi skal ha veldig klare og tydelige tallmål", men samtidig sier han at fagene 

matematikk og norsk har vært prioritert fordi det er her utfordringene har vært størst. Det er 

disse fagene som har det rektor beskriver som tallmål.  

Både Mia og Einar refererer til skolens strategiske plan, der norsk og matematikk har mål 

uttrykt som elevenes karaktersnitt på eksamen. De beskriver at de blir "målt på" dette i 

styringsdialogen med skoleeier. De ser begge ut til å akseptere premisset om at elevenes 

resultater til standpunkt og eksamen brukes for å vurdere i hvilken grad avdelingen når sine 

mål. Samtidig uttrykker de utfordringer med slike tallfestede mål. 

For Mia er en grundig analyse av elevresultater til eksamen selve grunnlaget for evaluering av 

måloppnåelse og fastsettelse av nye mål. Utfra analysene utformes utviklingsplaner med tiltak 

for å forbedre elevresultatene.  Når Mia utdyper hvordan hun bruker elevresultatene til å 

fastsette mål, fremhever hun at måltallet ikke er viktig i seg selv, men at formålet er å vise en 

retning og ambisjon for forbedringsarbeidet: "det er ikke så forbaska viktig om det står 4.2, 
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4.3, 4.4 men bare vi har den retningen mot en forbedring".  Mia beskriver også en utfordring i 

kommunikasjonen ut mot lærerne av konkrete mål i form av karaktersnitt til eksamen:  

(…) noen kan oppleve at det er for mye fokus på eksamen da. At: Er dette er et sånt 
teaching to the test fag? Det er jo en sånn balanse som må avveies. Og det er jo fort 
gjort fra min side, i og med at det er dette tallmaterialet jeg har, så er det det jeg ofte 
bruker. (…) Det er kanskje en sunn motpol det da. 

Mia fremhever at det er viktig å balansere fokus på eksamensresultater med andre aspekter av 

faget, og hun betegner lærernes spørsmål som en "sunn motpol".  Dette kan tyde på at hun 

selv også opplever at målformuleringene kan bli for smale, og at dette kan virke begrensende 

på forståelsen av formålet med faget og elevenes læringsutbytte.  

Einar beskriver et tilsvarende arbeid med å analysere eksamensresultater som Mia. Han 

forteller at vurdering av avdelingens måloppnåelse og fastsettelse av nye mål gjøres på 

bakgrunn av lærernes og hans egen analyse der eksamensresultater og standpunktkarakterer 

tillegges stor vekt. Men, elevenes tilbakemeldinger (Elevundersøkelsen og elevenes 

evaluering av undervisning) samt kunnskap om elevgrupper og lærere er også med i 

analysegrunnlaget. Når målene skal evalueres og nye settes, vektlegger Einar lærernes faglige 

vurderinger av oppnådde resultater til eksamen og standpunkt. 

Mari forteller at det ikke er utarbeidet noen spesifikke eller tallfestede mål for elevenes 

læringsutbytte på "helse og oppvekst", slik tilfellet er for matematikk-fagene og norsk. Mari 

er opptatt av at hun skal utdanne helsearbeidere som i sin yrkesutøvelse skal evne å finne 

helhetlig gode løsninger for pasientene. For å lykkes med dette, mener hun at 

læringssituasjonene og vurderingen av elevene må være autentiske med helhet, sammenheng 

og tverrfaglighet som bærende elementer. Det er dette som er hennes viktigste 

utviklingsområde i avdelingen. På spørsmål om hvordan mål fastsettes, forteller Mari:  

jeg liker ikke helt tallene (...) men jeg må jo forholde meg til det (…) at i dette fylket 
er det sånn at har du bare hatt 3,5 i snitt i norsk så må du jammen bare henge på som 
skole, og sørge for at det blir høyere. Det er bare sånn det er. (…) De fleste er opptatt 
av eleven og læring. Men så er det jo noen over deg, som er mer opptatt av tallet da. 
Men innerst inne, så er det eleven og læringen som er det viktigste.  

 

Det kan se ut som Mari oppfatter karakterer som et begrensende uttrykk på elevenes 

kompetanse, og derfor ikke anser det som et valid mål på sin avdelings måloppnåelse. Hun 

beskriver også ansvarliggjøringen fra skoleeier som et motsetningsforhold til det å være 

opptatt av elever og læring. Dette kan belyse det faktum at hun i intervjuene fremhever egen 
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deltagelse med lærerne i faglige arbeid med sluttvurdering når hun beskriver hvordan hun får 

innsyn i avdelingens måloppnåelse, framfor å tematisere analyse av eksamenskarakterer slik 

de andre avdelingslederne gjør.  

 

Ragnar har fokus spesielt på mediefagene når han omtaler målene for sin avdeling, og han 

vektlegger utvikling av relasjonelle og kreative ferdigheter hos elevene som vesentlige mål 

for opplæringen. Ragnar forteller at heller ikke avdeling for samfunnsfag har tallfestede mål i 

skolens strategisk plan. Ragnar bruker imidlertid elevresultater til å vurdere måloppnåelse 

gjennom en resultatanalyse på våren, og han trekker frem refleksjon etter prøveeksamen (i 

april) som viktig informasjon til ham som leder. Ragnar legger stor vekt på at 

eksamensresultater er et utgangspunkt, og at han legger mest vekt på den kollektive 

refleksjonen som et utgangspunkt for utviklingsarbeidet: "For meg er det egentlige resultatet 

ikke bare det som kommer ut som kan måles i en sånn fin (hehe) tabell. (…) Jeg er ikke redd 

for å snakke om de tallene, men jeg er mye mer nysgjerrig i hva som bor i veien mot målet da, 

enn i resultatene." 

 

I tabell 5.3 nedenfor oppsummeres hvordan avdelingslederne formulerer mål for avdelingene 

sine og hvordan elevresultater benyttes for vurdering av avdelingens måloppnåelse.  

Tabell 5.3 Oppsummering av funn – målformulering og bruk av elevresultater 

 Mia Einar Mari Ragnar 

Mål-
formulering 

Mål uttrykt som 
karaktersnitt til 
eksamen 

 

 

Mål uttrykt som 
karaktersnitt til 
eksamen 

 

Ingen fastsatte mål.  

Åpen og bred 
formulering av 
elevenes 
kompetanse 

Ingen fastsatte mål. 

Åpen og bred 
formulering av 
elevenes 
kompetanse 

Bruk av 
elevresultater 
til vurdering av 
måloppnåelse 

Ja 

Analyse av 
eksamen og 
elevenes 
eksamensresultater  

 

Ja 

Analyse av 
eksamen og 
elevenes 
eksamensresultater 

Analysen suppleres 
med annen 
informasjon 

Nei 

Deltagelse i 
lærernes faglige 
arbeid med 
sluttvurdering 

Ja  

Et utgangspunkt for 
kollektiv refleksjon  

 

Tabell 5.3 viser at avdelingslederne har ulike forståelser for objektet, og hva som skal være 

det intenderte resultatet av skolens og avdelingens aktivitet. Mia og Einar beskriver målene i 

form av elevenes karaktersnitt til eksamen, mens Mari og Ragnar har en bredere 
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målformulering. Avdelingslederne har fått delegert ansvar og myndighet til å følge opp 

avdelingens resultater. Avdelingsledernes bruk av elevresultater ser ut til å henge sammen 

med deres forståelse av det intenderte resultatet til avdelingen. Mia og Einar beskriver at de i 

større grad bruker analyse av eksamensresultater for å vurdere avdelingens måloppnåelse, enn 

det Mari og Ragnar gjør.  

5.2.2 Innsyn og ansvarliggjøring legitimeres av elevresultater  

I dette delkapittelet vil jeg vise empirisk hvilke forventninger rektor har til bruk av 

elevresultater, og hvordan avdelingslederne bruker elevresultater til å legitimere kontroll og 

ansvarliggjøringspraksiser. Jeg vil også vise hvordan avdelingslederne beskriver sitt 

relasjonelle arbeid når de skal utfordre lærerne ved bruk av resultater. Til slutt oppsummerer 

jeg funnene i en tabell. 

I utviklingen av en kollektiv oppfølgingspraksis hos lederne beskriver rektor en dreining fra 

individuelt resultatfokus til et mer kollektivt perspektiv: "Hvordan kan vi hjelpe hverandre? 

Mer den nå enn det kanskje var før (…).  Rektor forteller at avdelingslederne har ulik grad av 

bevissthet omkring bruk av resultater, men understreker sine forventninger til at resultater 

skal følges opp, og at resultatoppfølgingen skal preges av en spørrende tilnærming for å få 

frem den erfaringsbaserte kunnskapen til lærerne:  

Resultatoppfølging er kjempeviktig. (…) Det er viktig å bli målt. Stilt krav til. (…) Vi 
har blitt klokere på hvordan vi gjør det (…) Vi er flinkere til å greie å stille spørsmål, 
sånn at vi unngår blaming. Altså unngår å komme opp med masse type unnskyldninger 
for resultatet og ytre rammer (…) i stedet for å snakke om de reelle tingene.  

 

Ragnar forteller i intervjuet om en gang han brukte analyse av elevresultatene for å komme i 

posisjon til å stille spørsmål ved lærernes praksis. Et lærerteam hadde det ledelsen så på som 

avvikende resultater til eksamen: "(…) målet var å se på dårlige eksamensresultater i 

skriftlig, og veldig gode i muntlig. Og se på det svære avviket mellom eksamen og standpunkt. 

(…) det er en sånn måte å tenke på da". Ragnar brukte elevresultatene som hva-artefakt ved at 

han setter skriving på teamets agenda og bruker resultatene til å utvikle en felles forståelse for 

dette som et utviklingsområde. Ragnar bruker så kunnskaper og ressurser fra skolens felles 

kompetansehevingsprogram i VFL som hvordan-artefakt, ved at disse artefaktene synliggjør 

hvordan en prosess-skriving kan legges opp og hvordan lærerne kan få bedre timing i 

tilbakemeldinger til elevene. Ragnar forteller om resultatet:  
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Elevene ble bedre trent i å mestre eksamenssituasjonen både muntlig og skriftlig, og 
de gjorde det bedre til skriftlig (eksamen) enn de hadde gjort på mange år. (…) De 
(lærerne) ble mer bevisst på skriveprosesser og en del sånne grep. Også mer bevisst på 
vurderingspraksisen sin (…) og så handla det litt mer om ansvarliggjøring av at dere er 
et team - hvordan vil dere få til det? (…) De begynte å nærme seg hverandre mer og 
mer (…) Det ble mer profesjonelt da. Så det hadde ikke så stor betydning om du hadde 
lærer A eller lærer B (...) elevene hadde samme utbytte i den ene som i den andre 
gruppa.  

 

Ragnars eksempel viser at avvikende elevresultater legitimerte at han stiller spørsmål til 

lærernes praksis, og elevresultatene blir også et utgangspunkt for å definere innholdet i 

samarbeidet han har med lærerne om deres profesjonelle ansvar og utvikling.  

 

Einar forteller om en liknende erfaring:  

(…) det er jo greit å ha de resultatene som et utgangspunkt for samtale heller enn å 
sitte å si at jeg tror og jeg føler at du har noen utfordringer. (…) Hvis vi ser at en 
klasse skiller seg ut veldig negativt, så er det der tiltakene settes inn. Både med 
veiledning av lærer, hvis det er det som er problemet, eller sette inn ekstra ressurser.  

 

Einars uttalelser tyder på at han oppfatter at bruk av data gir et tydeligere utviklingsfokus i 

samtaler med lærere, og at resultatene legitimerer at han som leder "blander seg inn i" 

lærerens praksis. Slik Einar beskriver bruken av elevresultatene som en hva-artefakt hjelper 

dette Einar og læreren til å finne et felles objekt for samtalen. 

 

Både Einar og Ragnar beskriver sin tilnærming som åpen og spørrende når de skal bruke 

elevresultatene. Einar sier: 

(jeg) inntar en litt sånn undrende holdning, sånn hvorfor tror du at det er som det er? 
Og så får man refleksjoner omkring det. Skal vi prøve å finne ut av dette sammen? At 
man er litt sånn lagspiller heller enn å være den (typen leder) nå er jeg lederen din, og 
dette må jeg … 

 

Ragnar beskriver det slik: 

jeg har ikke den der ovenfra og ned greia. Men jeg har det relasjonelle motet til å si at 
"dette lurer jeg på", "dette undrer jeg meg over" (…) så gjør jeg meg til en som rett og 
slett blir med på den undringa. (…) da var nok jeg en som fasiliterte og fikk fram alles 
ulike erfaringer og oppsummerte det sammen med dem. 

 

Eksemplene som Ragnar og Einar viser til over, illustrerer hvordan de benytter åpne spørsmål 

og en rolle som "lagspiller" og "fasilitator" for å redusere spenningene og de hierarkiske 

forskjellene som blir tydeliggjort i resultatoppfølging. Arbeidsdelingen mellom lærerne og 



53 
 

lederne i resultatoppfølgingen, skaper større hierarkiske forskjeller og det oppstår spenninger 

som følge av dette. Det forventes at lederne bruker elevresultater til å gripe inn overfor lærere. 

Samtidig er formålet med å bruke elevresultatene både å initiere og motivere til 

utviklingsprosesser. I dette arbeidet er lederne avhengige av at lærerne er motiverte til å jobbe 

med det resultatene indikerer et behov for å forbedre.  

 

På spørsmål om hvordan elevresultater brukes i oppfølging, forteller Mia om et eksempel der 

analyse av terminkarakterer var utgangspunktet for samtale med en enkeltlærer:  

Jeg tror nok at for enkelte kan det bli oppfatta som konfronterende (…) og det er ikke 
sånn at jeg bruker sånne tall hvis det ikke ser ut som det er noe grunnlag for at dette 
må vi gå dypere inn i. (…) Jeg tenker at det er mer en sånn der underveis-sjekk for å se 
at det ikke det er noe som ser ut som at det er noe galt. Og (…) jeg har jo opplevd det 
også, at det ser ut som det er noe galt. Og da har jeg tatt den læreren det gjaldt og bedt 
om et møte og lagt frem det jeg tenker (…) Dette ser rart ut og jeg blir litt bekymret så 
dette er vi nødt til å snakke om. (…) For skolen som organisasjon og for elevene, tror 
jeg det er positivt. Vi må ta den informasjonen vi får da - de dataene vi får - de må vi 
ta vare på og ta på alvor. 

 

Mias utsagn over kan tolkes som om hun som leder har en forpliktelse til å "ta dataene på 

alvor" og bruke dem, selv om hun antar at det for enkelte lærere kan oppfattes som 

konfronterende.  Hun understreker at hun bruker resultatene kun dersom hun mener 

resultatene avviker fra det man kan forvente, og når hun blir bekymret. Dette kan være et 

uttrykk for at det i organisasjonen over tid har etablert seg en norm ("regel") for hvilke 

resultater det oppfattes som legitimt at ledere stiller spørsmål ved, og at det er en slags aksept 

for at avvikende resultater kan legitimere at leder utfordrer lærere.   

 

I intervjuet med Mari beskriver hun i flere vendinger en mer uformell oppfølging av sine 

lærere, og hun omtaler ikke oppfølging av lærere med utgangspunkt i elevresultater så 

eksplisitt som de andre avdelingslederne.  På spørsmål om innsyn og oppfølging av resultater 

sier Mari: 

Vi går ikke spesifikt inn og diskuterer disse resultatene sånn sett. Man har det jo på 
slutten av året. Men ikke sånn jevnt gjennom året, annet enn at man gjør det hele tiden. 
Det er noe vi gjør hele tiden og vi jobber ganske sånn tett. Jeg føler i hvert fall at jeg 
jobber tett på avdelingen hele tiden. (…) Så det gjør jo at jeg hele tiden blir orientert 
om opplegget de skal gjøre og vurderingssituasjonene de skal ha. Så jeg føler at jeg er 
veldig mye med på det avdelingen gjør  
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Generelt viser utraget at Mari her inntar en kollegial lederrolle, der lærerne i liten grad 

utfordres på bakgrunn av elevresultater.  

  

Tabell 5.4 viser oppsummert hvordan lederne beskriver hvordan de bruker innsyn i 

elevresultater, hvordan de legitimerer en slik ansvarliggjøring av lærere, samt hvordan lederne 

tilnærmer seg ansatte når resultater skal tas opp. 

Tabell 5.4 Oppsummering av funn – legitimering av innsyn, 
ansvarliggjøringsmekanismer, og leders tilnærming 

 Tor 

(rektor) 

Mia Einar Mari Ragnar 

Innsyn og bruk 
av ansvarlig-
gjørings-
mekanismer 

Hvorfor elev-
resultater tas i 
bruk   

Ja 

Bruker 
resultater til å 
utfordre 
lærerteam 

Ja 

Bruker 
resultater når de 
gir grunn til 
bekymring 

Ja 

Bruk av 
elevresultater 
gir et tydelig 
fokus i 
medarbeider-
samtaler og 
angir hvor 
tiltak bør 
settes inn 

Nei 

Gir ingen slike 
eksempler.  

Ja  

Eksamens-
resultater og 
stort avvik til 
standpunkt 
legitimerer et 
utviklings-
arbeid med 
skriving i fag 

Leders 
tilnærming  

Direkte med 
spørrende 
tilnærming 

Spørrende 
tilnærming, 
inviterer til 
dialog 

Lagspiller 

Spørrende 
tilnærming, 
inviterer til 
dialog 

Kollegial 
relasjon 

Fasilitator 

Spørrende 
tilnærming, 
inviterer til 
dialog 

 

Oppsummert viser funnene at lederne, med unntak av Mari, har referanser til bruk av lederens 

innsyn i elevresultatene for å ansvarliggjøre lærere. Lederne beskriver at de tar i bruk 

resultater når det er avvikende resultater fra det man kan forvente, eller når resultatene 

bekymrer lederen. Dette kan sies å være i tråd med en prestasjonsorientert forståelse av 

ansvarliggjøring (Mausethagen mfl., 2018). Resultatene brukes som en legitim grunn for å 

stille spørsmål ved lærerens faglige praksis, og lederne beskriver at de inntar en 

dialogorientert tilnærming for å invitere læreren inn og involvere læreren i forankring av 

forbedringsområdet. En slik tilnærming kan sies å være i tråd med en faglig-profesjonell 

ansvarliggjøring (Mausethagen mfl., 2018). Oppsummert viser funnene at lederne beskriver 

en overlapping av de to formene for ansvarliggjøring i ledernes bruk av elevresultater.  

Funnene viser også at elevresultatene hovedsakelig brukes som et redskap for å legitimere et 

utviklingsområde, enten for enkeltlærere eller lærerteam. Lederne beskriver at de bruker 
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resultatene i ulike sammenhenger for å identifisere, begrunne og nyansere et objekt for 

utvikling (hva-artefakt) (Engeström, 1999).   

5.2.3 Elevresultater legitimerer utviklingsbehov  

I dette delkapittelet vil jeg vise empirisk hvordan rektor og avdelingslederne begrunner valg 

av utviklingsområder og tiltak, samt hvilken rolle elevresultater spiller i den sammenhengen. 

Til slutt vil jeg oppsummere funnene i en tabell. 

I omtale av hvordan skolen finner områder der det er behov for utvikling, sier rektor at han 

håper lærerne "har lyst til å rette opp noe der (i praksis), at de skal forstå det, at det ikke er 

noe jeg skal fortelle dem". Rektor sier videre at når lærerne skal bruke elevresultatene er det 

viktig "å gå fra blaming, (…) å finne alle unnskyldningene, til å finne hva det er vi må gjøre 

annerledes". Rektor understreker at ledernes rolle som utfordrere blir viktig for å få dette til: 

"vi må som ledere være veldig bevisste på hvordan vi stiller spørsmålene." Rektor har altså en 

forventning om at lærerne selv skal bruke elevresultatene og ta initiativ til å velge ut 

utviklingsområder. Rektor mener også at lærerteamene trenger hjelp av avdelingslederne, for 

å komme forbi "unnskyldninger" for dårlige resultater. Implisitt ligger det her en forventing 

om at lærere og ledere sammen skal evne å omforme summativ informasjon til konkrete 

forbedringstiltak. Rektor understreker videre at valg av tiltak må legitimeres både ved 

erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap:  

Vi må jo ha belegg for det vi (…) skal gjøre. (…) når det er begrunnet ikke bare 
erfaringsbasert men også forskningsbasert har man større legitimitet. (…) En ting er at 
resultatet sier at det ikke er bra, og så setter dere i gang med disse tiltakene. Men 
hvorfor skal disse tiltakene virke? (…)  Hvorfor har dere begynt med dette? Hva kan 
dere begrunne dette i? 

Selv om rektor ønsker at innspill til utvikling skal komme fra lærerne, gir rektor også en 

grundig redegjørelse for et konkret eksempel der han ved bruk av elevresultater, grep direkte 

inn i en situasjon der han og avdelingsleder var uenige i konklusjonen i et lærerteams 

resultatanalyse.  Rektor brukte elevenes eksamensresultater til å stille spørsmål og utfordre 

teamets begrunnelse for valg av forbedringsarbeid. Rektors vurdering var at 

eksamensresultatene til skriftlig eksamen ikke var så gode som forventet. I tillegg var avviket 

stort mellom standpunkt- og eksamenskarakterene. Rektor ønsket derfor at lærerteamet brukte 

pedagogisk utviklingstid (PUT) til utvikling av elevenes grunnleggende ferdighet i skriving. 

Lærerteamet ønsket på sin side å jobbe med elevenes trygghet for å ta ordet i klasserommet, 
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og gjennom dette forbedre elevenes muntlige ferdigheter. Lærerteamet begrunnet sin 

konklusjon med praksiserfaring og sin kjennskap til elevgruppens forutsetninger. Rektor 

forteller at han utfordret teamets konklusjon ved å stille spørsmål: 

Alle resultatene på muntlig eksamen flere år tilbake i tid, har bare høye resultater. 
Hvorfor tenker dere da at muntlige ferdigheter skal opphøyes? Er det den kompetansen 
eleven trenger - å være trygg på seg selv og tørre å snakke, eller er det å være flinkere 
til å skrive? 

 

I dette eksempelet beskriver rektor en situasjon der han bruker sin posisjon og elevresultatene 

til å endre det situasjonsbestemte objektet for forbedring som lærerteamet har bestemt seg for.  

 

Mia beskriver hvordan avdelingen brukte eksamensresultater som et utgangspunkt for valget 

av skriving som utviklingsområde for avdelingen:  

Etter at eksamensresultatene kom i fjor, så satt vi oss jo ned sammen og så på 
resultater og leste besvarelser. Vi så kanskje særlig på de (elevene) som hadde gjort 
det dårligere enn det vi hadde forventet da - på elevnivå. Og så prøvde vi å dypdykke 
i: Hva dreier dette her seg om? Og i den prosessen der, så oppstår det på en måte en 
slags omforent forståelse om at ok her er det ting vi kan gjøre bedre. 

 

Mia deltok i arbeidet som både leder og som lærer i teamet, ved at hun også hadde 

undervisning i faget. Hun legger vekt på at forankringen av arbeidet skjer i prosessen der 

elevresultatene var utgangspunktet for utvikle objektet for forbedring. Hun forteller at når 

tiltakene konkret skulle utformes i utviklingsplanen, støttet de seg på forskningsbasert 

kunnskap mediert gjennom ressurser tilgjengeliggjort av Udir og Skrivesenteret: 

Det (er) høyst sannsynlig at vurderingspraksisen påvirker læringsutbyttet. Det er det jo 
masse forskning som indikerer. (…) I tillegg så (har) de fremste miljøene på 
skriveopplæring (…) med Skrivesenteret (…) noen tanker om hva som kjennetegner 
god skriveopplæring, med en viss grad av prosessorientering og dele inn i ulike faser 
med forarbeid og skriving og revidering. (…) Så det er noen premisser som vi kan ta 
tak i, som samstemmer med det strategiske målet vårt, men samtidig er litt 
kontekstløse hvis det går an å si det sånn. 

 

Jeg har tidligere vist at Einar refererer til resultatanalyser som lærerne gjør på våren, når han 

redegjør for hvordan mål for avdelingen skal settes. Men når han får spørsmål om 

begrunnelsen for forbedringsarbeidet i avdelingen viser han kun indirekte til elevresultatene:  

(…) en mer elevaktiv tilnærming til undervisningen (…) for å imøtekomme det som 
kommer nå med fagfornying og dybdelæring. (…) utviklingsarbeidet i matte har de 
siste to årene handlet om mer inkorporering av vurderingspraksis som er preget av 
prinsipper for vurdering for læring. Det tror jeg er kjempeviktig både for 
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læringsresultatene i matte generelt, men også at det kan føre til at vi nærmer oss mer 
tilpasset opplæring.   

 

Ragnar brukte elevenes resultater til prøveeksamen og eksamen som utgangspunkt i arbeidet 

med å finne utviklingsområde for avdelingen. Han brukte lærernes analyser når han utfordret 

dem med grunnleggende spørsmål om organisering av undervisningen og til 

vurderingspraksis: 

(Lærerne) ble veldig slitne av å jobbe på den måten, og elevene lærte ikke så mye som 
de (lærerne) tenkte at de burde. De gjorde en oppsummering etter å ha hatt 
prøveeksamen. Og så (…) hadde vi en oppsummering i juni, (…) av hvordan de 
opplevde vi jobber med elevenes læring, og hvordan vår vurderingspraksis bidrar eller 
ikke bidrar til læring. Og så var det store spørsmålet hvordan vi kan gjøre dette på en 
annen måte, som gjør at vi når målene men med større læringseffekt.  

 

Ragnar refererer her til et utgangspunkt der "lærerne ble slitne" og lærerne selv vurderte 

læringsutbyttet som for lavt når de oppsummerte året. Ragnar legger til rette for at resultatene 

diskuteres, men nedtoner samtidig sin posisjon og autoritet til å stille spørsmål når han legger 

vekt på at det er lærerne selv som ser behov for en endring i praksis. 

  

Mari har ikke like eksplisitte eksempler på bruk av elevresultater. Hun mener at lærerne selv 

ser behovet for å utvikle en felles vurderingspraksis. Dette baserer hun på at lærerne har 

uttrykt usikkerhet i å vurdere elevenes sluttkompetanse:  

(…) for ikke å liksom tråkke for mye inn og bestemme for mye for dem (lærerne), så 
må det komme mer dryppvis (...) Så det blir til at jeg viser dem, når de spør (uklart) for 
å gjøre de litt nysgjerrige på det. Motivere de til å se hvordan man kan løse det da (…) 
vi jobber sånn gradvis med det (utvikling) ved at de (lærerne) er flinke til å se det litt 
selv også. Men så er det ... godt at noen kommer inn og forteller litt og. Og det er min 
rolle. Bittelitt. Sånn innimellom.  

 

I tabell 5.5 vises oppsummert i stikkordsform de begrunnelsene lederne gir for valg av 

utviklingsområde og konkrete tiltak som iverksettes for forbedring.  
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Tabell 5.5 Oppsummering av funn – elevresultater legitimerer utviklingsbehov 

 Tor 

(Rektor) 

Mia Einar Mari Ragnar 

Elevresultater 
legitimerer 
avdelingens 
(skolens) 
utviklings-
område  

 

Ja 

Analyser av 
eksamen og 
eksamens-
resultater.  
 

Forskning som 
legitimering av 
tiltak 

Ja 

Analyser av 
eksamen og 
eksamens-
resultater.  

 
Forsknings-
baserte ressurser 
bukes i 
utforming av 
tiltak 

Indirekte 

Forberedelse 
til fag-
fornyelsen, 
tilpasset 
opplæring. 

Forsknings-
baserte res-
surser bukes i 
utforming av 
tiltak 

Nei 

Lærernes uttalte 
behov for 
kompetanse-
heving  

Ingen eksplisitte 
henvisninger til 
utviklingsplan 
med tiltak 

Ja 

Analyser av 
prøveeksamen 
og eksamens-
resultater. 

Forsknings-
baserte 
ressurser 
bukes i 
utforming av 
tiltak 

 

Tabell 5.5 viser at rektor og avdelingslederne legger vekt på at valg av utviklingsområder må 

være godt forankret i en felles forståelse hos lærere og ledere. Rektor og lederne Mia, Einar 

og Ragnar beskriver at prosessene frem til valg av utviklingsområder baseres på lærernes 

situerte og erfaringsbaserte kunnskap, i form av analyser av årets standpunkt- og 

eksamenskarakterer. Begrunnelser for forbedring forankres i resultater, og forskning anvendes 

for å finne tiltak "som virker" positivt på læringsutbyttet. Dette er elementer som kan sies å 

høre hjemme under prestasjonsorientert ansvarliggjøring. Når skolens ledelse også tar i bruk 

lærernes situerte og erfaringsbaserte kunnskap for å sette nye mål, viser dette til elementer fra 

faglig-profesjonell ansvarliggjøring. Vi ser også her at faglig-profesjonell og 

prestasjonsorientert ansvarliggjøring overlapper hverandre i ledernes bruk av elevresultater 

(Mausethagen m.fl., 2018).   

5.2.4 Oppsummering – legitimering av arbeid med elevresultater 

I analysen har jeg benyttet begrepene prestasjonsorientert og faglig-profesjonell 

ansvarliggjøring (Mausethagen m.fl., 2018) som fortolkningsrammer. De underliggende 

dimensjonene som særlig har vært i fokus er: formulering av mål, styringsstil og begrunnelser 

for utviklingsarbeid. Analysen viser at lederne i den lokale konteksten tilpasser seg noe ulikt 

til ansvarliggjøring, men at ledernes praksis er en kontinuerlig overlapp mellom det som 

kjennetegner prestasjonsorientert og faglig-profesjonell ansvarliggjøring. Analysen viser at 

lederne ønsker å legge stor vekt på lærernes faglig-profesjonelle vurderinger, men at denne i 

rendyrket form også kan være begrensende uten et eksternt og kritisk blikk.  
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I figur 5.2 under er min fortolkning av ledernes utsagn plassert inn i fortolkningsrammene 

prestasjonsorientert og faglig-profesjonell ansvarliggjøring (Mausethagen m.fl., 2018). 

Ledernes forståelse og tilpasning i den lokale konteksten, er visualisert gjennom deres 

initialer vist i en stilisert utgave av tabell 3.1: Rektor Tor (T), Mari (MA), Ragnar (R), Mia 

(MI) og Einar (E). 

Figur 5.2 Oppsummering av funn – legitimering av ledernes bruk av elevresultater 

Av figur 5.2 kan vi se at Mari i hovedsak beskriver egen praksis og forståelse av 

ansvarliggjøring innenfor et faglig-profesjonelt perspektiv. De tre andre avdelingslederne og 

rektor, har beskrivelser av praksis som kan tolkes dithen at faglig-profesjonell og 

prestasjonsorientert ansvarliggjøring kan sies å overlappe hverandre.  

 Samtaler om elevresultater i lærerteam  
I dette delkapittelet vises funn og analyser relatert til forskningsspørsmålet om hvordan det 

samtales om elevresultater på lærerteam. Analysen baserer seg på observasjonsdata fra tre 

lærerteam og to storteam. I det følgende vil jeg først beskrive arbeidsdelingen, regler og 

forventninger som fellesskapet (ledelsen) legger for aktiviteten som observeres i 

lærerteamene. Så vil jeg redegjøre for analysen av utvalgte karakteristiske trekk ved 

samtalene, før jeg oppsummerer funn og analyser. 



60 
 

Rektor igangsetter det arbeidet som jeg skal observere, med en introduksjon for lærerne i 

plenum. Her kommuniserer han forventninger til og formålet med analysene (fra fellesskapet) 

ved formuleringer som: "reflektere over elevenes læringsresultater", "hvordan kan vi (lærere) 

legge til rette for at de (elevene) skal bli bedre" og "hva kan være viktige og gode tiltak for 

neste år".  De ønskede normene for analysearbeidet gjøres eksplisitte gjennom uttalelser som 

"tall og resultater handler om elevenes framtid" og "vi må gå bak tallene og forklare - ikke 

forsvare". Gjennom gitte prosesspørsmål som skal besvares gir ledelsen føringer for fokuset i 

lærernes analyser (regler) på dag 1. Lærerne bes eksplisitt om å benytte eksamensoppgaver og 

-besvarelser samt egne erfaringer som redskaper i analysearbeidet som skal gjøres dag 2. 

Arbeidsdelingen mellom lærere og ledere er at avdelingenes analyser skal danne grunnlaget 

for ledelsens videre arbeid med skolens utviklingsplan.  

5.3.1 Situasjonsbestemte objekter uten forpliktelse 

I dette delkapittelet vil jeg gi en oversikt over de ulike episodene og de situasjonsbestemte 

objektene som lærerteamene utviklet. Teamenes situasjonsbestemte objekter er identifisert i 

hht. kriteriene for utvalg av relevante episoder og koding i hht. D-analysen (se kapittel 4.6.2). 

Jeg vil bruke disse kodene til også å indikere graden av lærerteamenes forpliktelse for 

forbedringsarbeid slik det fremkommer i episodene. 

Tabell 5.6 på neste side gir en oversikt over hvilke situasjonsbestemte objekter som oppstår 

og utvikles i matematikk. Tabellen viser også hvilke team som utvikler objektene, tiden 

teamet brukte på å samtale om disse, samt den analytiske kodingen.  
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Tabell 5.6 Situasjonsbestemte objekter i lærerteam, matematikk

 

Tabell 5.6 viser at det for tre team i matematikk totalt er identifisert 12 episoder med 9 unike 

situasjonsbestemte objekter. Teamet i R1 utviklet 5 slike, og R2 utviklet 3. Pilene viser at tre 

av de situasjonsbestemte objektene tas opp av storteamet i deres møte (dagen etter).  

6 av episodene er kodet som "definisjon og avgrensning". Dette betyr at det nominerte temaet 

(deixis/ situasjonsbestemt objekt) kvalifiseres ved en viss utforskning og nyansering. 

Ytterligere fire episoder er kodet som "deliberasjon" hvilket innebærer en mer inngående 

drøfting som utvider teamets forståelse av det situasjonsbestemte objektet. Totalt 10 av 12 

episoder er kodet til "definisjon" eller "deliberasjon". Dette innebærer at lærerteamet i disse 

episodene ikke eksplisitt uttrykker et ønske eller behov for en mer substansiell endring av 

nåværende praksis. 

I R1-teamet brukte de mellom 2 og 5 minutter på de situasjonsbestemte objektene. Dette 

teamet fulgte malen for analyse som ledelsen hadde gitt, med 5 ulike prosesspørsmål som 

skulle besvares. Et generelt mønster i teamets samhandling er at malen styrer fremdriften og 

til dels avkorter de faglige diskusjonene. Erfaringer lærerne deler fra sin praksis blir parallelle 

fortellinger og de fungerer i mindre grad som ressurser det bygges videre på i samhandlingen.  

Møtet i R2-teamet tar utgangspunkt i konkrete elevbesvarelser til eksamen. R2-teamet startet 

sitt møte med å se på årets eksamensoppgaver i faget (12 minutter), og videre vurderte 

lærerne 2 konkrete elevbesvarelser (totalt 20 minutter). Episode 7 og 8 identifiseres i etterkant 
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av vurderingen, når teamet skal sammenfatte hvilke behov de ser for utvikling av egen 

praksis.  

Avdelingsleder Einar innleder møtet i storteamet, med en eksplisitt forventning om at 

deltagerne skal dele "funn" fra teammøtene dagen før, for så å sammenfatte hva de ser er 

felles forbedringsarbeid kommende år. Både teamet i R1 og R2 deler ett av sine "funn" 

(episode 9 og 10) og dette tas opp av storteamet. Et av de andre lærerteamene (som ikke er 

observert) bringer inn sitt funn "problemløsning", og storteamet brukte avslutningsvis 38 

minutter til dette situasjonsbestemte objektet. Fagleder Hanna konkluderte med at dette er et 

prioritert område for utvikling av praksis neste år.  

Tabell 5.7 viser de relevante episodene som ble identifisert i observasjon av lærerteam i faget 

norsk. Tabellen viser hvilke situasjonsbestemte objekter teamene utviklet, i hvilket team dette 

skjedde, tiden brukt samt den analytiske kodingen.  

Tabell 5.7 Situasjonsbestemte objekter i lærerteam, norsk 

 

I tabell 5.7 over ser vi at det totalt identifiseres 6 relevante episoder i lærerteamene for norsk. 

Det utvikles 5 unike situasjonsbestemte objekter, og det er teamet av norsklærere i 3. klasse 

(VG3) som utvikler disse. Det situasjonsbestemte objektet "Kritisk holdning – tekst i 

kontekst" tas også opp av storteamet dagen etter. I tabellen er dette vist med en pil. 

VG3-teamets møte hadde det samme utgangspunktet som for teamet i R1. Det er 

prosesspørsmålene gitt av ledelsen og teamets erfaringer fra året som har gått som skal 

mediere analysen. Episode 4 er kodet til "definisjon og avgrensning" og episode 1 og 5 er 

kodet til "deliberasjon". Som nevnt over innebærer en slik koding at teamet i sitt opptak 

kvalifiserer det situasjonsbestemte objektet gjennom beskrivelser, en viss utforskning og 

nyansering. I episode 2 og 3 kommer teamets engasjement i det situasjonsbestemte objektet 
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også til uttrykk ved ønsker eller behov for en substansiell endring av fremtidig praksis, og 

disse episodene er derfor kodet som "departure". Episodene i VG3-teamet er mellom 5 og 15 

minutter lange. Teamet bruker lengst tid på de to episodene som er kodet til "departure".  

Aktiviteten i storteamets møte ble mediert av tre konkrete elevbesvarelser. Møtet varte i to 

timer inkludert pause, og kan sies å bestå av tre sekvenser hver på 25-35 minutter. Disse 

sekvensene besto av å lese en elevbesvarelse for så å samtale om den etterpå.  I samtalene 

som etterfulgte lesningen medierte elevbesvarelsene et engasjement for å vurdere 

eksamensresultatenes reliabilitet ved at lærerne "simulerte sensur". Dette innebar at lærerne 

delte offentlig og eksplisitt hvilken karakter de ville gitt elevbesvarelsen, og begrunnet og 

drøftet sine vurderinger. I samtalen om den første av elevbesvarelsene identifiseres episode 6. 

I samtalene om de øvrige to elevbesvarelsene blir det imidlertid ikke identifisert relevante 

episoder for denne studien. Dette begrunnes med at lærerne ikke omtaler egen praksis eller 

ønske om å utvikle denne.  

I dette delkapittelet har jeg vist empirisk at aktiviteten som tar utgangspunkt i ledelsens 

prosesspørsmål (team R1 og VG3 norsk) nesten bærer preg av å være en "idedugnad", der 

hvert av disse teamene utvikler 5 situasjonsbestemte objekter. Analysen viser at det totalt 

utvikles 14 unike situasjonsbestemte objekter, hvorav kun fire kodes som departure - at 

lærerne uttrykker eksplisitt et behov for substansielle forbedringer av praksis.  

Der aktiviteten medieres av elevbesvarelser og eksamensoppgaver (R2 og storteamet i norsk) 

er teamenes engasjement rettet mot vurdering av elevens mestringsnivå for å forstå sensors 

vurdering. Teamet i R2 bruker disse analysene til å se på behov for forbedring av egen 

praksis. Storteamet i matematikk konkluderer med et fokus på problemløsning som et felles 

område for forbedring neste år. Fagleder for norsk VG3 oppsummerer analysen som blir gjort 

i VG3-teamets møte, men storteamet i norsk foretar ingen drøfting eller eksplisitt konklusjon 

av analysene som de foretar.  

5.3.2 Betydningen av spørsmål, svar og spenninger  

I dette delkapittelet vil jeg vise empirisk hvordan forholdet mellom spørsmål, svar og 

spenninger har betydning for objektkonstruksjonen. Jeg vil basere delkapittelet på 3 utdrag, 

hvorav to er fra teamene i R1 og ett fra storteamet i matematikk.  
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I utdrag 1 og 2 møter vi lærerne Tor, Harald og Lisa i R1-teamet. Tor har fått i oppgave av 

avdelingsleder å være sekretær for gruppen og dokumentere det de kommer frem til. 

Handlingsmønsteret som er typisk for dette teamet er at Tor tar ansvar både for å lede 

diskusjonen, og for at teamet følger analysemalen og besvarer de skriftlig formulerte 

spørsmålene som er gitt på forhånd. Utdrag 1 under innledes ved at Tor leser høyt fra malen: 

"Hva kan elevene bli bedre på?". Han har i forkant av møtet forberedt et forslag, som han 

lanserer for gruppen.  

Utdrag 1 

 Hvem Handling og samhandling 
1 Tor (…) Elevene viser jo problemløsningsferdigheter på 7. klasse nivå. De 

klarer ikke å løse oppgaver de ikke har sett før. Det kommer av at ingen 
noen gang har lært dem det, eller at dem jobber på den måten 

2 Harald Jeg har også skrevet systematisk tilnærming til ukjente problemer (peker 
på skjermen). Det er egentlig essensen i det du sier.  

3 Lisa Vi kunne egentlig ha noe av PUT til den greia.  
 

Vi ser i utdrag 1 over at Tor (1) fremmer et forslag til et situasjonsbestemt objekt: 

"Problemløsning". Han tar utgangspunkt i elevenes svake resultater på Abel-konkurransen, og 

hevder at elevenes manglende ferdigheter i problemløsning kan skyldes opplæringen de har 

fått og måten de jobber på. I utgangspunktet ser det ut til at alle i gruppen slutter opp om det 

situasjonsbestemte objektet. De to andre deltagerne støtter eksplisitt Tors forslag, og Lisa (3) 

understreker betydningen hun legger i det, med å foreslå at temaet kan prioriteres i 

pedagogisk utviklingstid (PUT) neste år. 

Utdrag 2 

 Hvem Handling og samhandling 
4 Lisa Problemet trenger ikke å være avhengig av fag. Jeg fikk en oppgave av en 

fysikklærer (...) ja gi dem en sånn oppgave av og til, og snakke om hva man 
gjør, på en måte hvordan man tenker. Å gjøre dem mer bevisste på hvordan vi 
jobber med ukjente problemer.  

5 Tor 1T er i hvert fall ikke faget for å begynne å lære dem det, for der er det en 
enorm stofftetthet og masse annet man må lære av metoder, men vi må på en 
måte prøve å få det til innenfor de rammene vi har allikevel 

6 Harald Jeg har egentlig tenkt det samme i både R1 og 1T men jeg får ikke tid til å 
sette av to økter til å holde på med de tingene her, og får man to økter er det 
så variabelt hva man får ut av det, tenker jeg. For elevene tenker sånn - åh nå 
er det noe annet jeg ikke trenger å følge med på. 

7 Tor Elevene vil jo hate det, fordi det utfordrer deres måte å tenke og lære på. 
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8 Harald Ikke sant. Det er noe som er litt sånn ubehagelig. (...) Men det argumentet sier 
jeg ofte til meg selv, er litt som han som skulle sage ved med et sløvt sagblad, 
og som ikke kom igjennom fordi sagen var sløv. Men han tok seg heller ikke 
tid til å file sagen fordi han hadde så mye ved han skulle sage (…)  

9 Lisa Men hvis vi laget bare en økt (…)? For det første vil det være en litt 
annerledes økt. Ok her har vi problemløsning - hva er stegene. Hvordan fant 
du det, hvorfor tenkte du akkurat det, hvor kom tankene fra, hvordan 
strukturerte du arbeidet. Stille de spørsmålene til konkrete oppgaver til et 
konkret tema. Det synes jeg.  

10 Harald Ja (…) for mange av elevene har nok strategier, uten at de helt er klar over 
det. (...) Vi må gi dem oppgaver som er så vanskelige at de ikke klarer det 
uten å bruke de teknikkene. Men det er en kjempevanskelig oppgave. 

 

I utdrag 2 bringer Lisa inn egen praksiserfaring og fremmer et perspektiv på problemløsning 

som en tverrfaglig kompetanse. Heller enn å fange opp Lisas innspill, gir Tor (5, 7) stemme til 

perspektiver som øker kompleksiteten ytterligere i utfordringene teamet står overfor: 

Undervisning med problemløsning vil møte motstand hos elevene og det vil være utfordringer 

med tidsbruk. Det kan se ut som teamet står overfor noen grunnleggende spenninger i "det 

store" aktivitetssystemet. Tor opplever å måtte forholde seg til "stofftunge" læreplaner 

(regler) som skaper tidspress, noe Tor opplever skaper en spenning ved at formål og 

kompetansemål i de samme læreplanene også fordrer tidkrevende trening i 

problemløsningsstrategier. I tillegg ligger det spenninger i ulike forventninger fra fellesskapet. 

Tor forventer at elevene vil yte motstand mot nye arbeidsmåter, samtidig som 

profesjonsfellesskapet forventer at undervisningen skal dekke alle målene i læreplanen.  

Tors bidrag fremmer teammedlemmenes videre avgrensning og forståelse av objektet. Harald 

(6, 8) støtter Tors syn, men hevder samtidig at behovet for trening i problemløsning er 

grunnleggende og viktig. Hvis vi ser begge Lisas (4, 9) utsagn i sammenheng, kan de tolkes 

som at hun mener undervisning i problemløsning grunnleggende sett handler om hvilke 

spørsmål lærere stiller når elevene arbeider med oppgaver. Harald (10) utvider forståelsen av 

objektet ytterligere, når han bringer inn betydningen av oppgavetypene. Teamet ser ut til å 

være enig i at problemløsningsferdigheter er et område der de kan forbedre praksis det 

kommende året. Når vi ser på samhandlingen ser vi at deltagerne forsøker å definere objektet 

gjennom ulike erfaringer fra praksis. Spenninger i aktivitetssystemet som Tor bringer inn, 

bidrar til å nyansere forståelsen av det situasjonsbestemte objektet. 
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I utdrag 3 vises en sekvens fra storteamet dagen etter. Aktiviteten er rettet mot 

problemløsning som situasjonsbestemt objekt, og vi møter igjen Harald (fra R1-teamet) og 

lærerne Vibeke og Preben. 

Utdrag 3 

 Hvem Handling og samhandling 
1 Harald Hvis vi tenker på å lære bort problemløsning? (Hanna: mm) (…) Når vi løser 

en oppgave viser vi en perfekt løsning. Eller når vi gjør noe på tavlen så gjør 
vi stort sett ikke feil, da. Det hadde vært gøy å vise frem hvis vi skal løse et 
problem vi ikke har sett før. Da fører jeg jo ikke pent. Da tar jeg frem A3-
arket og lager masse kruseduller og prøver (…). Så går jeg tilbake og 
revurderer, ser om det er noe jeg har oversett. Altså det slitet, de får aldri se 
hvordan vi står i et problem vi sliter med. Som det problemet vi holdt på med 
i går, da. (latter) Hvordan vi sitter og klør oss i hodet, og ikke får det til.  

2 Vibeke De tror det bare skal være sånn (knipser) 
3 Harald Ja for det de ikke ser (…) er at vi første gangen når vi løste problemet også 

satt og tenkte "ok hva er det jeg skal gjøre her da?". Og så prøvde vi noe, og 
så funket det ikke. At eleven noen ganger må få se det – det kunne vi lage 
video om 

4 Preben Det kunne vi 
5 Vibeke Veldig smart 

 

I utdrag 3 over ser vi at Harald utvider objektet i storteamet, sammenlignet med møtet i R1-

teamet dagen før (utdrag 1 og 2). Ved å foreslå at lærerne kan vise mer av sitt eget strev når 

de skal løse nye problemer, artikulerer Harald (1) et perspektiv som bryter med etablert 

praksis og den rådende måten å tenke og handle på i undervisning (vise at læreren strever). 

Hans perspektiv på lærerens modellering utvider "horisonten for mulige handlinger", og 

ytringen kan være et såkalt "handlingsbrudd" (Vennebo, 2018). Preben og Vibeke (4, 5) 

anerkjenner eksplisitt Haralds forslag, noe som kan tyde på at de ikke ser på Haralds (3) 

bidrag som et motstridende synspunkt. Ved at Harald foreslår at det lages en film, vil 

modelleringen av det "uforberedte strevet" allikevel være forberedt og regissert. Dette kan 

være en årsak til at synspunktet kanskje fremstår mindre kontroversielt enn om lærerens rolle 

i klasserommet skulle være gjenstand for en slik materiell endring.  

I dette delkapitlet har jeg vist empirisk hvordan spørsmål og ulike stemmer gir verdifulle 

bidrag til å identifisere, nyansere og avgrense det situasjonsbestemte objektet. I utdrag 1 tar 

teamet i R1 utgangspunkt i et skriftlig formulert spørsmål som er gitt i forkant av møtet. 

Hensikten med spørsmålet er å bevisstgjøre deltagerne på sitt eget erfaringsgrunnlag og 

fremme refleksjoner. Som en respons på spørsmålet må deltagerne formulere og konkretisere 
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egen praksis, og dermed tydeliggjøres den implisitte kunnskapen hos hver av deltagerne. De 

ulike stemmene synliggjør større spenninger i aktivitetssystemet. Det skapes også spenninger 

på mikronivå, som fremmer nyanseringer og avgrensinger av det situasjonsbestemte objektet.   

5.3.3 Eksamen medierer engasjement i elevenes læring 

Dette delkapittelet viser empirisk hvordan eksamen i form av elevresultater og 

eksamensoppgaver medierer engasjement under arbeidet i R2-teamet. I det følgende rettes 

fokus mot hvordan en konkret elevbesvarelse og en eksamensoppgave medierer et kollektivt 

engasjement i et grunnleggende tema for matematikklærernes undervisning, nemlig skriving 

av tekst. Utdragene er hentet fra to episoder der teamet snakker om to ulike dimensjoner av 

tekstutarbeidelse: Bruk av digitale hjelpemidler og innholdsmessig presise tekster (ref. 

episode 6 og 8 i delkapittel 5.3.1). I utdragene møter vi avdelingsleder Einar, fagleder Hanna 

og lærerne Lisa og Lisbeth. Hanna og Lisa har også vært sensorer ved vårens eksamen.  

I utdrag 1 under, går teamet igjennom en elevbesvarelse som vises på prosjektoren i 

møterommet. Teamet stopper opp ved en kommentar eleven har skrevet: "jeg fikk ikke tid til 

å løse oppgave c og d". I det følgende vises hvordan elevbesvarelsen medierer teamets 

engasjement i en mulig årsak til at eleven fikk så dårlig tid.  

Utdrag 1 

 Hvem Handling og samhandling 
1 Hanna Vi må ta stilling til hvor rigide vi skal være med PC, Word og 

del 2 og føre bevis (…) (Lisbeth: jaja. Lisa nikker) For dette 
har tatt vanvittig med tid. (…) Det er jo vakkert! ...  
Dette, denne siden (peker opp og ned mot PC-skjermen) er 
sannsynligvis grunnen til at hun ikke får tid til å gå tilbake og 
se på (oppgave) 4. 

2 Lisa Ja stakkars. Og jeg må si at når jeg rettet så var jeg litt sur 
(gjør gåsetegn i luften med fingrene) for at vi hadde bestemt 
dette, fordi absolutt flesteparten løste denne på papir 
(utydelig) 

3 Einar Ja dette var vakkert, men det er ikke tvil om at dette tar tid 
4 Hanna Det er jo kjempepent, og det er jo ingen tvil om at når du får 

det til sånn, det fremstår jo sykt proft og du får full score bare 
ved å se på oppgaven 

5 Lisbeth Men det tar jo 20 minutter 
6 Hanna Ja det tar jo fort 20 minutter lenger tid (…) hvis dette gjør at 

du mister 4 poeng fordi du ikke rekker noe annet så er det jo 
ikke verdt det. 
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I utdrag 1 ser vi at Hanna (1) refererer direkte til elevbesvarelsen og bruker denne som en 

hva-artefakt (Engeström, 1999). Besvarelsen medierer aktiviteten og identifiserer det 

situasjonsbestemte objektet "bruk av digitale hjelpemidler". Lisa (2) trekker også inn sin 

erfaring som sensor. Denne erfaringen fungerer både som en hvorfor-artefakt (Engeström, 

1999) som understreker betydningen av objektet, samt at den posisjonerer Lisa som en 

"ekspert" i teamet. Det som produseres (den øverste delen av aktivitetstrekanten) i den 

kollektive prosessen der redskapet (elevbesvarelsen) er involvert, er en utvidet forståelse av 

konsekvensene som lærernes undervisning (bruk av digitale hjelpemidler) kan få for elevene. 

Lærerne ser ved hjelp av elevbesvarelsen, at en digital løsning kan gå på bekostning av tid til 

andre oppgaver. Hanna (6) spør avslutningsvis retorisk om det "er verdt det".  

De neste tre utdragene er fra episode 8 i R2-teamet. Det er fagleder Hanna som tar det 

innledende initiativet i alle tre utdragene. Episoden starter ved at en eksamensoppgave brukes 

som redskap for å utvikle det situasjonsbestemte objektet "skriftlig kompetanse". 

Eksamensoppgaven representerer en ukjent problemstilling for elevene, og de blir bedt om å 

"vise og forklare" løsningen de kommer frem til.  

Utdrag 2  

 Hvem Handling og samhandling 
1 Hanna Det er ingen som klarer den (peker mot tavlen der 

oppgaveteksten vises). Jeg har rettet 171 besvarelser og ingen 
klarer den. Det står "sett opp et ligningssystem som svarer til 
opplysningene" (…)  

2 Lisbeth Nei. Vi burde jo bare lage 100 sånne oppgaver de kan jobbe 
med, der de får noen motbydelige likninger de ikke har noen 
forutsetninger for å skjønne (…) 

3 Hanna Dette er et kroneksempel da, på at du skal bruke ting du kan 
på ting du egentlig ikke har sett før. Hvis ikke dette er en 
oppgave som måler kompetanse, hva er det da? Det er jo en 
fantastisk oppgave, og en oppgave å bruke til 
diskusjonsoppgave når vi jobber med sirkellikninger eller 
jobber med problemløsninger. (…)  

  Teamet går over til å diskutere løsningen av den konkrete 
eksamensoppgaven som vises på tavlen. Hanna viser Lisa 
hvordan et digitalt hjelpemiddel kan anvendes for å løse 
oppgaven. 

 

I utdrag 2 over, ser vi at Hanna (1) bruker teksten i eksamensoppgaven som hva-artefakt, for å 

identifisere og beskrive et område der elevene ikke lykkes så godt som forventet til eksamen. 

Hanna posisjonerer seg også som en "ekspert" i innledningen av utdraget, ved å henvise til sin 
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sensorerfaring. Lisbeth (2) bygger på Hannas utsagn ved å foreslå at de bør lage liknende 

oppgaver som elevene kan øve seg på underveis i året. Denne ideen kan sies å være en 

potensiell hvordan-artefakt (Engeström, 1999), men den tas ikke opp av de andre i teamet. 

Teamet løser den konkrete eksamensoppgaven sammen, og Hanna viser Lisa hvordan et 

dataprogram kan brukes i løsningen. Dette digitale hjelpemidlet fungerer som en hvordan-

artefakt i teamets didaktiske diskusjon om hvordan slike oppgaver kan løses sammen med 

elevene. 

Utdrag 3 

 Hvem Handling og samhandling 
1 Hanna Det var nesten ingen som får full score på de (peker på tavlen). For 

det er dødsvanskelig å argumentere godt. For du skal forklare og du 
skal vise – hva i alle dager betyr det? Det er også fine oppgaver å 
jobbe med i timen. Hva er godt nok? Hva er for mye? For ofte blir 
det for mye, ikke sant. 

2 Lisbeth Hehe … Skal du helt ned til 5 postulater av Euclid eller? (latter) Får 
du lov til å begynne med noe (uklart)  

3 Hanna I oppgave 7 på del 1 er det også sånn. (…) De skriver og skriver og 
så blir det upresist (…) de er gode på presisjon når de skal bruke 
symboler og tall, men å skrive matematikk med ord det er de ikke 
spesielt gode på.  Det har vi også godt av å trene dem i. Og i R1 er 
jo geometri typisk, jeg vet ikke i R2 hvilket tema vi skulle? … det 
er ikke så mye skriving i R2. 

4 Lisa Funksjoner og difflikninger… 
5 Lisbeth  I geometrien er det jo også. Forklar hvorfor du gjør som du gjør. 
6 Hanna Det er veldig få steder i R2 de skal skrive mer enn en setning. 
7 Lisa Finn skjæringspunktene 
8 Hanna Det er ikke så vanskelig å få presist, men her hvor du skal begrunne 

hvorfor C D og E ligger på en rett linje. Hvor begynner du?... 
   

Teamet går over til å diskutere løsningen av den konkrete 
eksamensoppgaven, og Lisa forklarer for teamet hvordan hun ville 
tenkt 
 

 

I utdrag 3 utforsker teamet egenskapen ved det situasjonsbestemte objektet, og dets relevans i 

ulike matematikkfag. Hanna (1) trekker frem nye deler av oppgaveteksten for å utvide 

forståelsen (hvorfor-artefakt). Hun mener "forklare og vise" krever språklig presisjon i tillegg 

til å kunne løse problemet. Hennes sensorerfaring fungerer også legitimerende i denne 

sammenheng. Lisbeths respons (2) med referanse til Euclid kan tolkes innholdsmessig som et 

oppklarende spørsmål. Men, basert på hennes tonefall og latter tolker jeg hennes respons som 

en humoristisk bemerkning som står i motsetning til Hannas forslag. Hverken Lisa eller 
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Lisbeth gir noen eksplisitt anerkjennelse av Hannas synspunkter. Men både Lisa og Lisbeth 

(4, 5, 7) bruker sin kunnskap om fagenes læreplaner som hvorfor-artefakt, når de viser flere 

områder i andre matematikkfag og oppgavetyper, der det situasjonsbestemte objektet har 

relevans. Deres innspill kan regnes som parallelle bidrag som fungerer utvidende på teamets 

forståelse. Således kan Lisa og Lisbeth tolkes som at de støtter opp om objektkonstruksjonen.  

Utdrag 4 

 Hvem Handling og samhandling 
1 Hanna Et eksempel på hvordan en oppgave kan være formulert. Gå 

sammen i grupper på 4 og kom med noe dere mener er et 
fullgodt svar på oppgaven la oss diskutere det. Jeg vet med 
meg selv at jeg synes det er mye morsommere å regne enn å 
skrive. (…) Men vi må ta inn over oss (…) Det er 9 av 60 
poeng som er "forklar". Det er jo grusomt. Det er ikke rart at 
6eren ryker for mange da. Det er fryktelig vanskelig å gjøre 
dette fullgodt. 

2 Lisa Men forrige sett var ikke sånn? 
3 Hanna Men hvis vi ser igjennom R1-settene er det overraskende 

mye "forklar" på geometrien (…) 
4 Lisbeth Til høsten skal vi forklare alt. 

 

Utdrag 4 viser avslutningen på episoden der teamet samtaler om skriftlig ferdighet. Hanna (1) 

kommer med et konkret eksempel på en hvordan hun tenker at forberedelser til skrivetrening 

kan se ut i en fremtidig praksis. Dette kunne fungert som en hvordan-artefakt, men de andre i 

teamet tar det ikke opp. Hannas kunnskaper om eksamen og vurdering, i form av fordeling av 

poeng, fungerer som begrunnelser for betydningen av objektet og kan sies å være en hvorfor-

artefakt. Lisas spørsmål (2) viser at hun er kritisk til at dette gjelder generelt ved alle 

eksamener, men Hanna argumenterer mot (3). Disse ulike stemmene hjelper teamet å 

nyansere objektet. Lisbeths bemerkning avslutningsvis (4) kan tolkes som at hun støtter 

Hannas vurdering. 

I dette delkapittelet har jeg vist empirisk hvordan en konkret elevbesvarelse og en 

eksamensoppgave medierer et kollektivt engasjement i et situasjonsbestemt objekt. "Skriving 

av tekst i matematikk" er et grunnleggende tema for matematikklærernes undervisning. 

Interaksjonene viser hvordan elevbesvarelsen medierer diskusjonen om undervisning i bruk 

av digitale hjelpemidler, og eksamensoppgaven medierer samtalen om skriving som 

grunnleggende ferdighet. Når deltagerne utforsker en konkret oppgave bruker de språket som 

redskap for å kommunisere egen forståelse og egne erfaringer. Det som "produseres" (den 
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øverste delen av aktivitetstrekanten) er en utvidet forståelse av betydningen av å jobbe med 

skriftlig kompetanse i matematikkfag. Hvorvidt denne forståelsen får konsekvenser for 

praksis er et empirisk spørsmål som ikke er studert.  

5.3.4 Oppsummering – samtaler om elevresultater i lærerteam 

I dette delkapittelet har jeg vist empirisk at rammene (reglene) som ledelsen legger for 

lærernes arbeid med elevresultater, får betydning for produksjonen i den kollektive 

aktiviteten. I de teamene der lærerne tok utgangspunkt i ledelsens prosesspørsmål bar den 

kollektive aktiviteten preg av å være en "idedugnad", og arbeidet var i liten grad forpliktende 

for lærerteamene mht. forbedring av praksis. I den grad teamene uttrykte behov for endringer 

i praksis, var endringsforslagene inkrementelle. Funnene i dette delkapittelet viser empirisk 

hvordan spørsmål og ulike stemmer gir verdifulle bidrag til å identifisere, nyansere og 

avgrense det situasjonsbestemte objektet, men at samtalene generelt preges av konsensus. 

Videre viser analysen at der ledelsen la opp til at aktiviteten skulle medieres av 

elevbesvarelser og eksamensoppgaver, var teamenes engasjement i stor grad rettet mot 

vurdering av elevens mestringsnivå for å forstå sensors vurdering, men at denne innsikten i 

liten grad brukes for å diskutere behov for forbedring av praksis. Funnene viser hvordan en 

konkret elevbesvarelse og en eksamensoppgave medierer et kollektivt engasjement i et 

situasjonsbestemt objekt: "Skriving av tekst i matematikk". Interaksjonsanalysen viser 

hvordan elevbesvarelsen medierer en diskusjonen der lærerne bruker språket som redskap for 

å kommunisere egen forståelse og erfaring, i tilknytning til spørsmålet om de bør endre sin 

undervisning. 

 Oppsummering 
I kapittel 5 har jeg presentert de empiriske funnene i studien og analysert dem ved hjelp av det 

teoretiske rammeverket som jeg redegjorde for i kapittel 3. Jeg har strukturert fremstillingen 

etter forskningsspørsmålene. I neste kapittel vil jeg diskutere de samlede funnene i lys av 

forskning som jeg redegjorde for i kapittel 2. 
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6 Drøfting 
Formålet med dette kapittelet er å diskutere de samlede funnene fra analysekapittelet (kapittel 

5), i lys av tidligere forskning som jeg presenterte i kapittel 2. Følgende temaer er valgt ut for 

en nærmere diskusjon av fenomenet: Ansvarliggjøring, fortolkning av mål, utfordringer ved 

bruk av elevresultater og lederes legitimering av arbeid med resultater. I dette kapittelet 

presenterer jeg også mulige empiriske implikasjoner for ledelse.  

 Ansvarliggjøring veves inn i skolens 
profesjonelle praksis  
En sentral antagelse i kulturhistorisk aktivitetsteori er at konteksten ikke bare er noe som 

omgir aktivitetssystemet, men at konteksten veves inn i handlingene som pågår. Den 

kulturelle og historiske konteksten konstituerer det profesjonelle arbeidet på skolen her og nå, 

samtidig som ledere og lærere har mulighet til å påvirke utviklingen av den fremtidige 

konteksten (Jensen, 2018).  

 

Det kan argumenteres med at skoler alltid har vært holdt ansvarlige, men at omfanget nå har 

endret seg i mange land (jf. Easley & Tulowitzki, 2016). I fylket der denne studien finner 

sted, har man utviklet systemer for ansvarliggjøring og resultatoppfølging av skolene siden 

begynnelsen av 2000-tallet. I ledernes beskrivelse av styringsdialogen med skoleeier finner vi 

igjen elementer fra både "velferdsstaten" og "konkurransestaten" (idealtypiske 

styringsregimer, jf. Møller, 2014).  Skolen ser ut til å anerkjennes som et profesjonelt 

fellesskap hvor lærere og ledere gjøres ansvarlige sammen (velferdsstaten). Samtidig ser det 

ut til at tilliten delvis skapes gjennom resultatene som skolen oppnår, der ledere og lærere 

ansvarliggjøres i forhold til resultater på utvalgte områder (konkurransestaten). Enkelte av 

lederne beskriver kjernepunkter i ansvarliggjøring, slik disse kommer til uttrykk i dialogen 

med skoleeier (jf. Rørvik og Pettersen, 2014): Ledelsen må gjøre rede for utvalgte resultater, 

begrunne sine vurderinger, beslutninger og handlinger. 

Mine funn viser at skoleeiers ansvarliggjøring er en kontekst som må kunne sies å være vevet 

inn i skolens strukturer (jfr. funn i kapittel 5.1). Rektor har designet en arbeidsdeling lokalt 

når det gjelder mål- og resultatoppfølging, der ledelsen er organisert med avdelingsledere. 

Disse har fått delegert ansvar og myndighet fra rektor til å følge opp elevresultatene innenfor 
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sin avdeling. Avdelingslederne er på denne måten ansvarliggjort for oppnådde elevresultater 

opp mot fastsatte mål. Skoleeier har hatt et spesielt fokus på norsk og matematikk i sin 

styringsdialog med skolen. Dette kan være en forklaring på at avdelingslederne i ulik grad 

beskriver å "bli målt på" elevresultater, og påvirket av skoleeiers forventninger om grundige 

analyser og begrunnelser. Denne formen for ansvarliggjøring organiserer relasjonene mellom 

de som styrer og de som blir styrt: Skoleeier har ansvar for kvaliteten representert ved et 

utvalg resultater – skolens ledelse står til ansvar overfor skoleeier – lærere står til ansvar for 

leder og elever står til ansvar overfor læreren (Langfeldt, 2008).   

 

Mine funn viser også at rektor har designet lokale rutiner (regler) for hvordan ansvaret skal 

utøves. Ledere får ved skoleårets slutt innsyn i elevresultatene, og rektor uttrykker en 

forventning til at resultatene danner grunnlaget for en grundig analyse der lærerne forklarer 

hvordan de har ivaretatt ansvaret sitt, og begrunner de resultatene elevene har oppnådd (jfr. 

kapittel 5.3). Dette er selve kjernen i ansvarliggjøring (jf. Rørvik og Pettersen, 2014).  

 

Rektor forteller at skolen hvert år bruker mye tid på analyse av elevresultater til eksamen, 

både for å legitimere utviklingsarbeid, men også som en grundig forberedelse til 

styringsdialogen med skoleeier. Skolens designede rutiner og arbeid speiler derfor den 

nasjonale debatten om skoleutvikling etter "PISA-sjokket". I Norge og i dette fylket, har 

debatten i stor grad hatt et fokus på den enkelte skoles ansvar for å skape bedre resultater, i 

kontrast til debatten i enkelte andre europeiske land (Tyskland og Østerrike) der diskusjonen 

har dreid seg om strukturkvaliteten for hele utdanningssystemet (Langfeldt, 2008). I 

Stortingsmelding 21 Lærelyst – om tidlig innsats og kvalitet i skolen (Kunnskapsdeparte-

mentet, 2016) understrekes det allerede i forordet at "man må eie problemene sine lokalt." 

Videre stadfestes det at skoler vil få større handlingsrom til å drive systematisk 

skoleutvikling, for "selv å ta tak i det som ikke fungerer, slik at de ruster elevene sine best 

mulig for fremtiden." I Norge har altså begrunnelsene for mål- og resultatstyring på nasjonalt 

nivå, bygget på en retorikk omkring økt læringsutbytte og skoleutvikling, og det er i dag helt 

legitimt å forvente at skolens ledelse og lærere bruker kunnskap om elevenes læring til 

forbedring av undervisningen (Skedsmo, 2011).   

 

I dette fylket har flere ansvarliggjøringsmekanismer vært virksomme i mange år. Det kan se 

ut som om de avdelingslederne som har arbeidet ved skolen en tid, aksepterer 
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ansvarliggjøringsmekanismene, og premisset om at de blir holdt ansvarlig for de resultatene 

elevene oppnår. Det kan også se ut som om de aksepterer at elevresultatene langt på vei 

uttrykker kvaliteten på skolens praksis. Unntaket her er Mari. Hun kom fra et annet fylke for 

to år siden, når hun startet som leder ved skolen. Mari er kritisk til det hun opplever som et 

overdrevent fokus på resultater i form av tall (jfr. kapittel 5.2.1).  Det er ikke vist empirisk 

hvordan Maris forståelse utfordrer rektors ansvarliggjøringsrutiner. Men dette funnet har 

implikasjoner for rektors ledelse, ved at han kan forsikre seg om at Maris stemme blir et 

verdifullt bidrag og en motstemme i ledelsens diskusjoner om ansvarliggjøring. I offentlige 

institusjoner som en skole, vil målstyring med kvantifiserbare mål kunne innebære at enkelte 

av skolens mål er motstridende. Kvantifiserbare mål kan også gi en målforskyvning mot den 

delen av virksomheten som er lett målbar (Roald, 2012). Maris perspektiver kan således være 

en hjelp til å belyse områder som kan komme i bakgrunnen, når eksamensresultater danner 

forgrunnen i ledelsens samtaler om skolens kvalitet.  

 Lederne har personlige fortolkninger av mål 
Mine funn viser at avdelingslederne har ulik fortolkning av sine og skolens mål (jfr. tabell 

5.2). I modellen av et aktivitetssystem (jf. figur 3.1) er det tegnet en ring rundt objektet. 

Ringen indikerer at objektet er fokuset for aktiviteten, men den betyr også at objektet inviterer 

til personlig fortolkning. Det å skape en personlig mening i objektet, slik avdelingslederne i 

denne studien gjør, er en sosial konstruksjon innenfor den kulturelle og historiske konteksten 

lederne inngår i. Mine funn viser at når avdelingslederne for de yrkesfaglige programmene 

(Mari og Ragnar) skal formulere sine mål, vektlegger de i større grad aspekter ved elevenes 

læring som vurderes relevant for senere yrkesutøvelse. Avdelingslederne med fagansvar for 

fellesfagene norsk og matematikk, formulerer målene i form av karaktersnitt til eksamen. Det 

er innenfor disse fellesfagene at skoleeier også har hatt en særlig oppmerksomhet i form av 

forventninger om kvantifiserbare mål og analyser av måloppnåelsen.  

Funnene som er omtalt ovenfor kan tolkes dithen, at vi her ser at avdelingsledernes kontekst 

påvirker dem når de skal konstruere forståelsen av sine mål. Funnet viser at det å omgis 

(sterke) mekanismer for ansvarliggjøring og resultatstyring, vil kunne påvirke ledelsens 

forståelse for og utvikling av det historisk generaliserte objektet i skolen (Engeström, 1999). 

Samtidig viser funnet at mekanismene for ansvarliggjøring kan påvirke lederne i ulike grad 

innenfor det samme aktivitetssystemet. Aktivitetsteorien underbygger at situasjonsbestemte 
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objekter (et kortsiktig mål for avdelingen) kan oppfattes og konstrueres ulikt. Et objekt vil 

også være gjenstand for kontinuerlig rekonstruksjon, og derfor vil det også gradvis endre seg 

over tid (Jensen, 2018). 

Det er gjennom å ta i bruk og utveksle meninger om elevresultatene (artefakt), at ledelsen 

legger opp til at objektet skal gjøres om til resultater. Mine funn viser at lederne både 

konstruerer ulike objekter, og at de i ulik grad refererer til bruk av elevresultater (jf. Tabell 

5.1). Ved å sammenholde funnene om målformulering og bruk av elevresultater (jf. Tabell 5.1 

og 5.2), ser vi at rektor og avdelingslederne som formulerer kvantitative mål, også er de 

lederne som har flest referanser til bruk av ulike typer av elevresultater.  Vi ser her at 

forståelsen av objektet påvirker bruken av elevresultater som artefakt, og det kan se ut til at 

lederne anvender elevresultatene der det gir mening både i forhold til objektet og 

forventninger. Mine funn viser at avdelingslederne konstruerer ulike forståelser av både 

målene og skolens resultatoppfølging, derfor vil dette kunne få implikasjoner for rektors 

ledelse fremover. Dette vil jeg komme tilbake til senere nedenfor. 

Objektet er det som gir både retning og energi til arbeidet (Engeström, 1999). I studier av 

ledelsesutøvelse i innovativt arbeid, har Vennebo (2014) også vist betydningen av motiv eller 

interesse for objektet, som en viktig drivkraft i innovasjon. Når lederne har ulike oppfatning 

av hva som er viktige mål og derigjennom ulik motivasjon for skolens fastsatte mål, vil dette 

være en utfordring for rektor når skoleforbedringsarbeid skal settes i gang. Han kan ikke uten 

videre anta at det intenderte resultatet er delt og forstått på samme måte i lederteamet. 

Vygotsky hevdet at individets bevissthet har sitt opphav i det sosiale samspillet, før det "løftes 

inn" på et indre plan, eller internaliseres (Dysthe, 2001). Ut fra en slik tankegang vil man 

forstå ledernes meningsskaping først som konstruksjoner de gjør i kollektive prosesser, før 

forståelsen gjøres til "deres egen". Et slikt perspektiv vil medføre implikasjoner for hvordan 

rektor organiserer oppstart og ledelse av utviklingsarbeid. Mine funn kan tyde på at det vil 

være formålstjenlig å legge opp til utviklingsprosesser der man i oppstarten av arbeidet lar 

lederne (og lærerne) bruke tid på å sette ord på og dele sin forståelse (eksternalisere). Nonaka 

og Takeuchi har analysert hva forholdet mellom taus og eksplisitt kunnskap kan bety for 

organisasjoners læring og utvikling, og de understreker betydningen av at utvikling består av 

sirkulære og kumulative prosesser – ikke av engangsplanlegging og enkelttiltak (Jacobsen og 

Thorsvik, 1997, Roald, 2012). All den tid rektor ønsker en enhetlig og felles praksis i skolens 

ledergruppe, vil dette implisere at "utviklingsplanen" ikke er et dokument man kan legge i 
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skuffen etter oppstart av arbeidet, men at planen må være gjenstand for stadig diskusjon og 

felles videreutvikling. 

 Utfordringer ved å ta i bruk elevresultater  
Det at resultater både skal forsvares og begrunnes, samtidig som resultatene også skal danne 

grunnlaget for videre utvikling av praksis, skaper spenninger i skolen som aktivitetssystem. I 

intervjuene uttrykker flere av lederne at de ønsker å bygge på lærernes analyser av 

eksamensresultater, både når de skal vurdere måloppnåelse (jfr. tabell 5.3), og som en 

forankring og legitimering av utviklingsbehov for det kommende året (jfr. tabell 5.5). 

Resultatene får dermed en dobbel funksjon, ved at de fungerer både som et uttrykk for skolens 

måloppnåelse, samtidig som de skal brukes til å identifisere et utviklingsbehov.  

Når kvaliteten på praksis skal forklares og begrunnes ved eksamensresultater, er det vesentlig 

at lærerne gis mulighet til å skape mening av resultatene (Jf. Little, 2012, Sun m.fl., 2016). 

Dette innebærer et avansert arbeid med å "oversette" eksamenskarakterer til kvaliteter i 

praksis. Lærere gjør dette ved å se resultatene i sammenheng med situert og erfaringsbasert 

kunnskap (Kvernbekk, 2007). Ledelsen i denne studien la opp til at utvalgte lærerteam skulle 

velge ut elevbesvarelser og analysere disse inngående, når de skulle forklare og begrunne 

eksamensresultatene (jfr. kapittel 4.6.2). Her kan vi si at ledelsens rutiner fungerer som støtte 

til lærerens oversettelse av de "tynne" elevresultatene (i form av tall) til "tykkere" resultater 

som kan gi mening i lærernes praksis (Jf. Mausethagen mfl., 2018). Lærerne gis en mulighet 

til å gi dataene mening ved å bruke dem i sammenheng med sine erfaringer fra året som har 

gått, kunnskaper om faget og elevene. Mine funn viser at teamene som skulle analysere 

eksamensbesvarelser og -resultater, brukte mye tid på å lese besvarelsene, forstå, vurdere og 

begrunne elevens kompetanse og sensurens reliabilitet – dvs. forstå "hvordan sensor kan ha 

tenkt" (jfr. kapittel 5.3.1). Teamene utviklet således en forståelse for de "tynne" 

elevresultatene, men denne innsikten ble i varierende grad brukt til å diskutere utvikling av 

egen praksis (jfr. tabell 5.6 og 5.7). Dette funnet støttes av forskning som har vist at lærere 

hovedsakelig bruker data til å avdekke mangler ved elevenes kompetanse, og i mindre grad til 

å utvikle sin egen praksis (jf. Sun m.fl, 2016).  

Det er betydelige utfordringer forbundet med å utnytte vurderinger av kvalitet (som analysen 

av eksamensresultater) til reelle endringer i skolens praksis. Historisk sett har slike 

vurderinger en tradisjon for å ta form av en generell pedagogisk diskusjon, som i liten grad 



77 
 

forplikter til endringer hos både ledere og lærere. Derfor har kvalitetsvurderinger generelt 

ikke fått stor betydning for utvikling av praksis i klasserommene (Roald, 2012). I min studie 

viser også funnene at lærerne i liten grad bruker analyse av elevresultater til å diskutere reell 

utvikling av egen praksis (jf. tabell 5.6 og 5.7). For at analyser av eksamenskarakterer skal få 

betydning for lærerens praksis, fordrer dette både et betydelig tolkningsarbeid og en tydelig 

støtte fra lederne (Little, 2012, Mausethagen m.fl., 2018, Sun m. fl., 2016, Roald, 2012). 

Ledelsen i min studie har gitt lærerne teknisk støtte (jf. Sun m.fl., 2016) ved å organisere dem 

i team, gitt rammer i form av tid og enkle prosessverktøy, samt gjort elevbesvarelser 

tilgjengelig for analyse. Lederne gir også flere beskrivelser av hvordan de har gitt både 

personlig og kulturell støtte (jf. Sun m.fl., 2016) til enkeltlærere og team, ved selv å delta og 

modellere utviklingsarbeid med utgangspunkt i resultater (jf. kapittel 5.2.2).  

Som jeg har vist over tyder mine funn på at det er et potensiale for at elevresultater kan få en 

større betydning i utvikling av praksis ved denne skolen. Ledelsen ønsker en 

samarbeidsorientert og datainformert kultur (jf. begrepet kulturell støtte overfor). 

Organisasjonens normer vil her ha stor betydning for arbeidet med resultatene på mikronivå 

(individ og team). De uskrevne reglene vil danne usynlige rammer for hvordan lærere og 

ledere utfordrer hverandre og hvordan man kommer med kritiske innspill (jf. Little, 2012). 

Spenninger er en stor drivkraft i skolers utviklingsarbeid, og representerer et potensiale for 

utvikling (Aas, 2009). For at skolen skal bli innovativ må individene også ha nok handlekraft 

til at flere perspektiver artikuleres eksplisitt, og at disse stemmene bryter med de etablerte 

måtene å tenke på om praksis (jf. Vennebo, 2014). Mine funn viser at teamene i liten grad 

artikulerer motsetninger og spenninger, men slike må allikevel antas å være tilstede. I den 

grad ulike stemmer kommer til uttrykk i teamene, benyttes de til å nyansere de 

situasjonsbestemte objektene heller enn å representere reelle brudd med eksisterende 

forståelse og praksis (jf. kapittel 5.3.2). Lederne har stor betydning for om "nye ideer" fanges 

opp, konstrueres og rekonstrueres. Dette er helt avgjørende for at skolen skal være i stand til å 

ta ideene i bruk i praksis (jf. Vennebo, 2014).  

Funnene viser at ledelsens innramming av arbeidet får betydning både for teamenes 

disponering av tid og for det som "produseres" (jf. kapittel 5.3.1).  Spørsmålet blir da om de 

eksisterende normene i organisasjonen og prosessverktøyene som tas i bruk, i stor nok grad 

bidrar til å utfordre lærernes fokus på utvikling, eller om de pr. i dag legger begrensninger på 

arbeidet. Implikasjonene av mine funn, kan være at lederne i større grad kan tydeliggjøre 



78 
 

formålet med de ulike delprosessene i analysearbeidet for organisasjonen, og at dette kan 

bidra til at de selv bli mer bevisste på spenningene i bruken av resultatene. Dette vil kunne 

skape et tydeligere skille mellom arbeid hvis formål er å begrunne resultater, fra arbeid der de 

samme resultatene skal tas i bruk til utviklingsformål. Et slikt skille vil også kunne gjøre 

ledelsen bedre i stand til å velge prosessverktøy som er tilpasset formålet. En annen 

implikasjon er at arbeidet med utvikling kan bli mer innovativt dersom lederne selv eller 

andre "eksterne" deltar i arbeidet og introduserer ulike redskaper som "forstyrrer" og utfordrer 

lærerne til å stille kritiske og grunnleggende spørsmål til praksis (Roald, 2012).   

 Avdelingsledere mellom barken og veden 
En utfordring for skoleledere lokalt, er å bruke elevresultater på en sånn måte at det skapes 

nødvendige forbedringer, men uten at lærerne opplever det som overstyring eller pålegg. 

Enkelte av oppgavene som lederne har i oppfølging av resultater, innebærer en tydelig ledelse 

overfor lærerne. Dette arbeidet skal lederne utføre i en kontekst der de er tett på sine kolleger, 

og der enkelte aspekter ved resultatstyring på mange områder bryter med eksisterende verdier 

og tradisjonelle ideer om skole i Norge (Skedsmo og Mausethagen, 2016). Innenfor den 

faglig-profesjonelle ansvarliggjøringslogikken har ledere og lærere historisk sett vært mer 

jevnbyrdige, mens det er større hierarkiske forskjeller innenfor arbeidsdelingen som skapes i 

den prestasjonsorienterte ansvarliggjøringen (jf. Mausethagen m.fl. 2018). Mine funn viser at 

når lederne skal bruke elevresultater i ansvarliggjøring, velger de en tilnærming til lærerne der 

de benytter ulike likhetsfremmende strategier (jf. tabell 5.4). Disse strategiene bidrar til å tone 

ned den horisontale makt- og arbeidsfordelingen som blir tydeligere når resultater tas i bruk.  

 

I denne studien beskriver rektor og avdelingslederne den lokale ansvarliggjøringen ved 

aspekter som kjennetegner både prestasjonsorientert og faglig-profesjonell ansvarliggjøring 

(jfr. figur 5.2). Med unntak av Mari, forteller lederne at de bruker sitt innsyn og resultatenes 

kontrollfunksjon til å ansvarliggjøre og utfordre lærere eller lærerteam. Dette er i tråd med 

prestasjonsorientert ansvarliggjøring (Jr. Mausethagen m.fl., 2018). Men, mine funn tyder 

også på at avdelingslederne først konfronterer lærere når resultatene er avvikende. Dette kan 

forstås som at lederne har en (uuttalt) grense for hvilke resultater de kan akseptere, og 

fremdeles beholde en selvoppfatning som ansvarlig og profesjonell (Sinclair, 1995). En annen 

tolkning av at "det skal noe til" før resultater tas i bruk, kan være at organisasjonen fremdeles 

er et relativt løst koblet system (Lillejord, 2011). Dette på tross av skolens ledelsesstruktur der 
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avdelingsledere har personal- og fagansvar, skolens mekanismer for ansvarliggjøring og 

vektleggingen av kollektive arenaer for samarbeid og utvikling. I et såkalt løst koblet system 

har lærerne ansvar for det faglige arbeidet som er undervisningen, og det administrative nivået 

(her: lederne) har ansvar for "alt rundt". Man kan med et slikt perspektiv si at det eksisterer en 

"taus kontrakt" mellom ledere og lærere, om at de to gruppene holder på med hver sine 

oppgaver uten å legge seg for mye opp i hverandres arbeid (Lillejord (2011) med referanse til 

Berg, 1990). I følge et slikt perspektiv vil lærere som ikke direkte blir ledet, være skjermet for 

innsyn, forstyrrelser og påvirkning utenfra (Roald, 2012). Mine funn kan ikke støtte en 

konklusjon om at det eksisterer en tydelig og taus kontrakt på denne skolen, men funnene 

indikerer allikevel at det i organisasjonen er noen normer for når det oppfattes som legitimt at 

ledere "bryr seg med" lærerens praksis.  

 

I Norge fremheves ledelse som et lagarbeid, og fremgangsrike ledere karakteriseres ved blant 

annet å gi lærerne tillit, og gi rom til at flere kan utøve ledelse (Møller, 2006). Samtidig er det 

tydelige forventninger fra politisk hold om et tydelig og kraftfullt lederskap, som forventes å 

bidra aktivt til utvikling og forbedring av praksis i klasserommene (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2004). Det blir også understreket at mer vekt på læringsresultater 

gir lederne legitimitet til å gripe inn i lærernes arbeid (Kunnskapsdepartementet, 2008). 

Forskning har også bidratt til oppmerksomhet rundt betydningen av skolelederes relasjon til 

lærernes undervisning og læring, og at ledere kan påvirke elevresultatene indirekte via 

lærernes praksis i klasserommet. Det som har størst sannsynlighet for å påvirke 

elevresultatene er når ledere legger til rette for og deltar i lærernes læring (Postholm og 

Rokkones, 2012, Robinson, 2014). I en slik kollektiv praksis er ledere avhengige av 

legitimitet for å kunne påvirke lærerne, og få oppslutning om beslutninger knyttet til 

utvikling. Legitimiteten skapes i en kontinuerlig sosial prosess av makt og tillit som lederne 

både blir gitt og må forhandle fram, både ovenfra og nedenfra (Møller, 2006). Ledernes uttalte 

selvoppfatning i denne studien, kan tolkes som at de ser behovet for å balansere de 

forventingene som stilles til dem om å ha kontroll og følge opp resultater, med sine egne 

behov som ledere av utviklingsarbeid for å ivareta gode relasjoner til lærerne som kollegaer. 

Uten gode relasjoner til lærerne, vil de ikke ha den nødvendige legitimiteten for å få 

oppslutning om retningen for avdelingens utvikling. Funnet kan også forstås som at lederne 

ønsker å dreie ansvarliggjøringsmekanismene mer i retning av "å delta i lærernes læring", og 

at strategiene velges bevisst for å få til dette. 
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Mine funn viser at lederne nedtoner kontrollaspektet i bruk av elevresultater, og at de bruker 

språket som verktøy for å skape dialog og felles oppslutning om og forståelse for nå-

situasjonen (jf. tabell 5.4). Andre studier har også vist liknende funn, der ledere bevisst velger 

en spørrende tilnærming og likhetsfremmende strategier når de skal snakke om resultater med 

lærere (jf. Abrahamsen og Aas, 2014, Mausethagen m.fl. 2018). Møter der elevresultater 

analyseres bærer ofte preg av enighet og konsensus. Det er også som regel en fagdidaktisk 

vinkling på spørsmål som ledere stiller, når de skal konfrontere lærere mer direkte. Dette kan 

være med på å opprettholde lederens legitimitet samtidig som læreren forblir den ansvarlige i 

klasserommet (jf. Mausethagen m.fl. 2018). Det kan stilles spørsmål ved om tilnærmingen 

kan skyldes at lederne har negative assosiasjoner til det å skulle vurdere andres praksis, og at 

dette skaper usikkerhet når det forventes at de skal vurdere og veilede lærere (jf. Abrahamsen 

& Aas, 2014).  

Det er en krevende øvelse for ledere å skulle være mellom barken og veden, i den forstand at 

man både skal ivareta forventninger om innsyn, kontroll og tydelig ledelse, og samtidig 

distribuere ansvar til lærerne. Det er en risiko for at en ubevisst nedtoning av kontrollaspektet 

kan gjøre resultatoppfølgingen utydelig. På den annen side vil en for stor hierarkisk innretning 

på prosessene være til hinder for videre utvikling. Implikasjoner denne innsikten kan få for 

rektors ledelse, er at lederteamet utnyttes som avdelingsledernes profesjonsfellesskap og en 

viktig arena for ledernes utvikling. Her kan rektor støtte avdelingslederne i å dele sin 

forståelse av og erfaringer med å balansere resultatoppfølging med pedagogiske ledelse. 

Gjennom å utvikle felles forståelse og et felles språk for ledernes erfaringer, kan rektor bidra 

til å utvikle deres trygghet i rollen.  

 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg diskutert de sentrale funnene i lys av tidligere forskning. For å møte 

studiens formål har jeg diskutert hvordan ansvarliggjøringskonteksten nasjonalt og 

internasjonalt veves inn i skolens profesjonelle praksis. Videre har jeg drøftet hvordan 

avdelingslederne fortolker målene, og hvilke utfordringer lederne møter i bruk av 

elevresultater til utvikling av skolens praksis. Til slutt diskuterte jeg hvordan lederne ved 

skolen håndterer nye forventninger til tydelig ledelse, samtidig som de skal ivareta eget behov 

for å ha gode relasjoner til lærerne. Jeg har også vist til implikasjoner dette kan få for rektors 

ledelse.  
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7 Konklusjoner og implikasjoner 
I dette kapittelet vil jeg trekke konklusjoner, og besvare forskningsspørsmålene. Jeg vil også 

belyse studiens begrensninger, behov for videre forskning og studiens implikasjoner.  

 
Formålet med studien er å bidra til økt kunnskap om hvordan elevresultater tas i bruk i 

skoleforbedringsarbeid i videregående skole, og drøfte bruken i en nasjonal og internasjonal 

ansvarliggjøringskontekst. Formålet med studien imøtekommes gjennom drøftingen i forrige 

kapittel og i det følgende gjennom å besvare de tre forskningsspørsmålene.  

 Konklusjoner 
Mine funn viser at ledere i videregående skole tar i bruk flere typer av elevresultater der både 

elevenes karakterer, data fra spørreundersøkelser og interne rapporteringer inngår. 

Eksamensresultater ser her ut til å ha en vesentlig plass i ledernes bruk av resultater. Ledernes 

selvrapportering tyder imidlertid på at bruken av de ulike resultatene varierer i omfang, og 

dette ser ut til å ha sammenheng med hvordan lederne fortolker sine mål. Rektor har designet 

en arbeidsdeling lokalt når det gjelder mål- og resultatoppfølging, der ledelsen er organisert 

med pedagogiske avdelingsledere. Disse har fått distribuert ansvar og myndighet fra rektor til 

å følge opp elevresultatene innenfor hver sin avdeling og bruke resultatene til å vurdere og 

begrunne måloppnåelsen. Lærerne forventes å bidra i dette arbeidet med analyser av 

resultatene.  

Min analyse viser at ledernes legitimering av arbeid med elevresultater i den lokale 

konteksten, er en kontinuerlig overlapp mellom det som kjennetegner prestasjonsorientert og 

faglig-profesjonell ansvarliggjøring (Mausethagen m.fl., 2018).  

 

For det første viser mine funn at avdelingslederne har ulike forståelser av det intenderte 

resultatet av skolens og avdelingens aktivitet (objektet), og funnene viser at dette påvirker 

avdelingsledernes bruk av elevresultater. De avdelingslederne som har tallfestede mål viser i 

større grad til en legitimering av måloppnåelse ved bruk av eksamensresultater 

(prestasjonsorientert ansvarliggjøring). Selv om det er forskjeller mellom lederne, må det 

allikevel kunne sies at ledelsen ved skolen aksepterer premisset om at skolen er ansvarlig for 

elevenes resultater, og at disse resultatene i stor grad kan brukes for å vurdere kvaliteten på 

skolens praksis.  
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For det andre viser mine funn at lederne tar i bruk avvikende resultater i dialog med lærere 

eller lærerteam, for å legitimere et fremtidig utviklingsområde. Avvikende resultater anses 

som en legitim grunn for å stille spørsmål ved lærerens faglige praksis, og lederne beskriver at 

de inntar en dialogorientert tilnærming når resultatene skal tas opp. Ledernes beskrivelser 

viser en praksis der legitimering av arbeidet med elevresultater, hentes delvis fra faglig 

profesjonell ansvarliggjøring av lærerne, men der man samtidig ser nødvendigheten av et 

eksternt og kritisk blikk som prestasjonsorientert ansvarliggjøring kan bringe inn.  

 

For det tredje viser mine funn at rektor og avdelingslederne legger vekt på at valg av 

utviklingsområder må være godt forankret i elevresultatene samt en felles forståelse hos 

lærere og ledere. Prosessene frem til valg av utviklingsområder tar utgangspunkt i 

elevresultater, men begrunnelser baseres også på lærernes situerte og erfaringsbaserte 

kunnskap, i form av analyser av årets standpunkt- og eksamenskarakterer.  

 

Mine funn viser at ledelsens innramming av arbeidet får betydning for hvordan lærerteam 

prioriterer tiden og hvordan det samtales om elevresultater i lærerteam. Når lærerne tok 

utgangspunkt i ledelsens prosesspørsmål bar den kollektive aktiviteten preg av å være en 

"idedugnad", og i møtene der arbeidet skulle medieres av elevbesvarelser og 

eksamensoppgaver var teamenes engasjement i stor grad rettet mot vurdering av elevens 

mestringsnivå. I begge tilfellene viser mine analyser at arbeidet i lærerteamene liten grad var 

forpliktende mht. forbedring av praksis. I den grad teamene uttrykte behov for 

praksisforbedringer, var endringsforslagene inkrementelle.  

Funnene i studien viser også at spenninger, spørsmål og ulike stemmer i teamarbeidet ga 

verdifulle bidrag til å identifisere, nyansere og avgrense det situasjonsbestemte objektet. På 

tross av dette bar lærerteamenes samtaler, i all hovedsak, preg av konsensus.  

 Implikasjoner for videre forskning og praksis  
I denne studien har jeg måttet gjøre flere avgrensninger, som legger empiriske begrensninger 

på materialet som presenteres. Jeg har kun innhentet data fra én skole, samt et utvalg ledere 

og lærerteam. I tillegg er arbeidet jeg har fått innsyn i, kun et utdrag av denne skolens bruk av 

elevresultater som artefakter i skoleforbedringsarbeid.  
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Intervjudata har bidratt til å gi kunnskap om ledernes erfaringer og refleksjoner. Selvrap-

porteringen gir kunnskaper om hvordan rektor og avdelingsledere balanserer krav til tydelig 

ledelse med behov for å ivareta relasjonene til lærerne, i oppfølging av resultater og ledelse av 

skoleforbedring. Min studie viser ikke empirisk hvordan dette oppleves av lærere og elever. 

Interaksjonsdataene fra observasjonene har gjort det mulig å belyse flere aspekter ved arbeidet 

med elevresultater, som ikke lar seg belyse i samme grad ved intervjuer. Det er ikke tidligere 

gjort norske studier av databruk i videregående skole, med observasjoner og CHAT som 

metodisk tilnærming. Selv om denne studien kan gi et verdifullt bidrag til å forstå hvordan 

elevresultater brukes i videregående skole, er det et behov for flere studier for å belyse 

fenomenet i større bredde og dybde. Longitudinelle studier av arbeid med elevresultater i 

leder- og lærerteam vil i større grad muliggjøre å "zoome ut" fra slike "korte øyeblikk" som 

jeg har observert, og dette vil gjøre det mulig å følge utvikling over tid. Longitudinelle studier 

vil også kunne tilby en mer prosessorientert innramming der man kan belyse virkningen av å 

introdusere ulike redskaper for å trigge videre utvikling.  

En generell implikasjon av studien er knyttet til forståelsen for hvilken betydning 

ansvarliggjøringskonteksten har for praksisen ved den enkelte skole. Funnene i studien viser 

at ansvarliggjøringskonteksten som omgir skolen veves inn i hvordan skolens ledere oppfatter 

skolens mål, hvordan ansvar distribueres i organisasjonen og hvordan rutiner for 

ansvarliggjøring utformes. Studien viser at det er ulike oppfatninger og opplevelser av dette 

innad i ledergruppen, noe som også medfører variasjon i hvordan resultater vektlegges og 

brukes i praksis. I kontekster der skolen ansvarliggjøres ved kvantifiserbare mål er det en fare 

for at dette kan gi en målforskyvning mot den delen av virksomheten som er lett målbar 

(Roald, 2012). Studiens funn kan således være av interesse for både skoleeiere og for 

skoleledere. Studien kan være et bidrag i diskusjonen om hvordan man kan designe 

ansvarliggjøringsmekanismer og rutiner som balanserer behovet for det eksterne blikket som 

utfordrer praksis, samtidig som man viser tillit til profesjonen gjennom faglige, pedagogiske 

og etiske retningslinjer. I dette arbeidet vil variasjonen av stemmer være nødvendig og 

verdifullt, slik at kompleksiteten og bredden i samfunnsmandatet tydeliggjøres og ivaretas.  

Empiriske funn i denne studien gir også noen praktiske implikasjoner for hvordan rektorer 

arbeider med lokale rutiner for mål- og resultatstyring. Studien har synliggjort de iboende 

spenningene som ligger i bruk av elevresultater, og noen av utfordringene som både ledere og 

lærere møter når de skal ta resultater i bruk. Implikasjoner av dette kan være at skoleledere 
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blir mer bevisste sin rolle og betydning, for at skolen skal lykkes med å ta i bruk elevresultater 

for forbedring av praksis. Lederne påvirker kvaliteten og utfallet av lærernes arbeid gjennom 

måten de rammer inn arbeidet på, samt gjennom sitt valg og sin anvendelse av 

prosessverktøy.  En annen praktisk implikasjon av mine empiriske funn, kan være økt 

bevissthet hos skoleledere for hvilket behov både ledere og lærere har for kompetanseheving 

innen analyse og bruk av elevresultater. Det kan ikke tas for gitt at organisasjonen har 

nødvendig kunnskap om hva som kreves av ulike redskaper (diskusjons- og prosessverktøy) 

og bruken av dem, for at redskapene skal kunne sies å bidra til å "trigge utvikling".  

En annen praktisk implikasjon gjelder betydningen av ledergruppen som et profesjonelt 

fellesskap.  Empiriske funn i studien viser at lederne nedtoner kontrollaspektet når avvikende 

resultater skal tas opp med lærerne. Andre studier har også vist liknende funn, der ledere 

bevisst velger en spørrende tilnærming og likhetsfremmende strategier når de skal snakke om 

resultater med lærere (jf. Abrahamsen og Aas, 2014, Mausethagen m.fl. 2018). Møter der 

ledere og lærere snakker om elevresultater, preges ofte av enighet og konsensus (Jf. 

Mausethagen m.fl., 2018). Det er rektors ansvar både å stille krav til tydelig mellomledelse, 

men også å sørge for at lederne støttes i å fortolke forventningene som stilles til dem, at de 

utvikler trygghet i rollen og opplever mestring. Dette kan gjøres blant annet gjennom 

ledergruppen som et lærende fellesskap. Her kan rektor legge til rette for at lederne kan gjøre 

egne erfaringer eksplisitte, utvikle et felles språk for og forståelse av pedagogisk ledelse og 

der de kan støtte og utfordre hverandre. Gjennom arbeid i et slik fellesskap, kan lederne bli 

tryggere i utøvelse av egen ledelse, og bidra i enda større grad til utvikling av skolens praksis 

blant annet ved bruk av elevresultater.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Intervjuguide: Rektor og mellomledere 

Intervjuguide - rektor 

Oppvarmingsspørsmål 

Hvor lenge har du vært rektor ved skolen? 

Kan du fortelle litt overordnet om skolen?  

 

Arbeidsdeling  

(Det er også spørsmål om arbeidsdeling under andre overskrifter. Disse er merket *) 

Kan du fortelle om hvordan ledelsen er organisert med tanke på oppfølgingen av lærernes 

arbeid og utvikling? 

 

Ansvarliggjøring  

Mål  

Kan du fortelle om de viktigste strategiske målene for skolen? 

Hvilke prosesser har skolen hatt for å komme frem til disse målene? 

* Hvilken rolle har mellomlederne i arbeidet med å fastsette mål?  

Hvordan kommuniseres målene internt på skolen? 

 

Bruk av resultater 

Informasjon til rektor i intervjuet: Når jeg bruker begrepet data eller resultater mener jeg 
informasjon om elevenes læring i vid forstand.  

Hvilke data/ informasjon om elevenes læring bruker du som rektor i arbeidet med å fastsette 
skolens mål? 

Hvilke data bruker du og ledelsen underveis i året?  

* Hvordan forventer du at mellomlederne bruker data om elevenes læring underveis i året 
sammen med lærerne? (gi gjerne eksempler) 
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Forbedringsarbeid 

Hvilke utviklings- eller forbedringsarbeid mener du er viktigst for at skolen når målene?  

Hvordan velges disse forbedringsområdene? (gi gjerne eksempler) 

Hvordan begrunner du valget? 

* Hvilket ansvar har mellomlederne i forbedringsarbeidet? 

*** 

Intervjuguide - mellomledere 
Spørsmålene under ble brukt som en sjekkliste for om hvert temaene var dekket. Ut fra 
mellomledernes svar stilte jeg eventuelt utdypende spørsmål ved behov. Disse utdypende 
spørsmålene er vist med et innrykk i guiden under.  

Oppvarmingsspørsmål 

Hvor lenge har du hatt rollen som mellomleder ved skolen? 

Kan du si litt om hva rollen din som avdelingsleder innebærer? 

Arbeidsdeling 

Kan du si mer om hva det innebærer å ha fagansvar? 

Kan du si mer om hva det innebærer å ha resultatansvar? 

                  Hvilket ansvar har du for elevenes læring og utvikling? 

                  Hvilket ansvar har du for konkret oppfølging av lærernes arbeid og utvikling? 

Ansvarliggjøring  

Mål 

Hva mener du er de viktigste målene for din avdeling? 

Kan du si mer om hvordan målene settes? (gi gjerne et eksempel) 

                 Hvilken rolle har du hatt i arbeidet med å fastsette målene for din avdeling? 

Resultater  
Informasjon til mellomlederne i intervjuet: Når jeg bruker begrepet data eller resultater 
mener jeg informasjon om elevenes læring i vid forstand.  

Hvilke data/ resultater brukes i arbeidet med å fastsette skolens mål? 

Hvilke data bruker dere i ledelsen underveis i året?  

Hvilke data holder du et øye med? 
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Hvordan bruker du disse dataene? (gi gjerne eksempler) 

                 - i dialog med rektor? – og med lærere? 

Forbedringsarbeid  

Hvilket forbedringsarbeid mener du er viktigst for at din avdeling skal nå målene som er satt?  

Hvordan bestemmes/ velges et forbedringsarbeid? 

               Hvordan begrunnes dette arbeidet? 
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Vedlegg 2: Godkjenning fra NSD
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95 
 

Vedlegg 3: Informasjonsskriv om studien til deltagerne
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Vedlegg 4: Koder  

 

Empirisk utviklede koder og kategorier, benyttet i systematisering av data til 
forskningsspørsmål nummer 1: 

  

 

Analytiske koder benyttet i systematisering av data til forskningsspørsmål nummer 2: 
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Vedlegg 5: Eksempel på meningsfortetting og koding av intervjuer 
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Vedlegg 6: Eksempel på transkribering og analytisk koding – observasjoner  

 


