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Sammendrag 
Å skape en produktiv utviklingskultur i en organisasjon fordrer at det legges til rette for 

tilstrekkelig samhandlingsrom mellom nivåene i organisasjonen. I en slik produktiv 

utviklingskultur vil de forskjellige nivåene overlappe hverandre, og organisasjonslæring vil 

kunne finne sted (Roald, 2017). Ett av nivåene i skolen er mellomledere, og i denne oppgaven 

er det derfor valgt å se på mellomlederes rolle med utgangspunkt i undervisningsvurdering, 

samt den påfølgende oppfølging av lærere. 

Problemstillingen er: Hvordan anvender mellomledere undervisningsvurdering til å følge opp 

lærere ved videregående skoler i Akershus? Jeg har delt denne problemstillingen i fire 

forskningsspørsmål: 

• Hvorfor gjennomføres undervisningsvurdering ifølge mellomledere? 

• Hvordan behandles undervisningsvurdering ved den enkelte skolen, og hvilken rolle 

har mellomleder(e) i dette arbeidet? 

• På hvilken måte involveres skolens ledelse, især mellomledere, i 

undervisningsvurdering? 

• Hvilke tiltak iverksettes av skolen som følge av undervisningsvurdering? 

 

I denne studien brukes et kvalitativt-komparativt forskningsdesign med intervju som metode. 

Denne tilnærmingen ble valgt for å få innsikt i mellomlederes erfaringer og oppfatninger 

knyttet til bruk av undervisningsvurdering som verktøy til oppfølging av lærere ved de 

enkelte videregående skolene i Akershus. 

 

I den teoretiske delen bygges det på forskning og litteratur knyttet til lærende organisasjoner, 

pedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv og New Public Managment. Faglige bidrag fra 

Carl Cato Wadel (1997, 2005), Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik (2007), Jan Merok 

Paulsen (2008), Julia Evetts (2009), Eirik Johannes Irgens (2011) og Eyvind Elstad (2014, 

2015) har vært avgjørende for oppgaven. 

 

Kort oppsummert viser funnene at det er flere likheter ved de to skolene i administrative 

prosedyrer knyttet til gjennomføring av undervisningsvurdering, samt oppfatninger om 
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viktigheten av denne undersøkelsen blant mellomledere. Det gjelder også nytteverdien av 

denne som verktøy for å diagnostisere og konseptualisere skolens prestasjonsnivå.  

Det er imidlertid ulik praksis ved disse skolene når det gjelder oppfølging av lærere som en 

konsekvens av undervisningsvurdering og oppfølging med tanke på mulige områder til å 

forbedre undervisningspraksis til lærere. Rektorer ved de to skolene har ulik interesse for, og 

oppfølging av, mellomlederes arbeid med tanke på undervisningsvurdering. Også 

mellomledernes oppfølging av lærere ved de to skolene er forskjellig. Begge skoler kan anses 

for å være utviklingsorientert, men innenfor sine fokusområder. 
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Abstract 
To create a productive development culture in an organization requires adequate space for 

interaction between levels in the organization. In such a productive development culture 

different levels will overlap, and organizational learning may take place (Roald, 2017). One 

of the levels in the school is middle managers. I have chosen to look at their role based on 

teaching assessment, as well as the subsequent follow-up of teachers. 

 

The main research problem is to find out how middle managers use teaching assessment to 

follow up teachers at upper secondary schools in Akershus? To retrieve the answers to this 

problem, the following specific research questions were used: 

• Why is the teaching assessment conducted by middle managers? 

• How is the teaching assessment managed at each school, and what role does the 

middle managers have in this regard? 

• In what way is the school management involved, especially the middle manager (s) in 

the teaching assessment? 

• What measures are being implemented by the school as a result of teaching 

assessment? 

 

I have used a qualitative-comparative research design with interview as method. This 

approach was chosen since I wanted to gain insight into the managers' experiences and 

perceptions related to use of teaching assessment as a tool to follow-up teachers at each upper 

secondary school in Akershus. 

 

Theoretical part of this thesis is mainly built upon research and literature related to learning 

organizations, educational leadership in a relational perspective and New Public Management. 

Contributions from Carl Cato Wadel (1997, 2005), Dag Ingvar Jacobsen and Jan Thorsvik 

(2007), Jan Merok Paulsen (2008), Julia Evetts (2009), Eirik Johannes Irgens (2011) and 

Eyvind Elstad (2014, 2015) have been crucial. 

 

Findings show that there are several similarities between the two schools in administrative 

procedures related to management of teaching assessment. Furthermore, there are similar 

perceptions among middle managers at both schools regarding the importance of the teaching 
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assessment and its usefulness as a tool for diagnosing and conceptualizing the school's level 

of performance. 

 

However, there are also differences in practices at these schools concerning follow-up of 

teachers as a result of teaching assessment and follow-up on possible areas to improve 

teaching practice among teachers. Rectors at the two schools have different interests in, and 

follow-up of, middle managers' work regarding teaching assessment. The middle managers' 

follow-up of teachers at the two schools is also different. Both schools can be considered 

development-oriented, but within their own focus areas. 
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Forord 
Opp gjennom årene har jeg hatt en del undervisningsvurderinger, og denne erfaringen vekket 

interessen i meg til å undersøke hvordan dette verktøyet benyttes av skoleledere til å utvikle 

skolen som organisasjon. Det har vært interessant å samtale med fire mellomledere ved 

videregående skoler og bli kjent med deres erfaringer med undervisningsvurdering som 

verktøy. Gjennom studiet har jeg fått mye nyttig kunnskap og kompetanse som jeg senere vil 

kunne anvende i en leder stilling. 

Denne masteroppgaven er en avslutning på fire år med spennende studier innenfor fagfeltet 

utdanningsledelse. Arbeidet med denne har av ulike grunner vært intensiv og utfordrende, 

men det har gitt meg nye perspektiver på ledelse – et felt med stor kompleksitet. Denne 

kompleksiteten fordrer fortsatt forskning på feltet og jeg håper min oppgave vil kunne være et 

bidrag i denne sammenheng. 

Jeg benytter anledningen til å takke Eyvind Elstad for konkrete, konstruktive og inspirerende 

framovermeldinger. Hans veiledning med hensyn til bruk av relevant teori og prioritering i en 

hektisk sluttfase verdsettes høyt.  

Mens jeg har vært student, har jeg samtidig vært ansatt i full stilling, samt hatt verv som 

nasjonal leder for Ahmadiyya muslimsk trossamfunn. Disse årene har vært lærerike, men også 

svært krevende. Ønsker derfor å takke mine aller kjæreste som har støttet, oppmuntret og 

tilrettelagt for at jeg kunne gjennomføre dette – de skal nå få all den oppmerksomheten de 

fortjener! 

 

Skedsmokorset, 9. mai 2019 

Zahoor Ahmad 
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1 Tema og problemstilling 

1.1 Bakgrunn for tema og problemstilling 
I litteraturen har undervisningsevaluering blitt betegnet med forskjellige uttrykk og begreper, 

slik som studentevaluering av undervisning, undervisningsvurdering, lærervurdering eller 

lærerevaluering. Disse begrepene finner man i bøker, styringsdokumenter, rapporter, osv. På 

engelsk brukes begreper som «teacher evaluation», «teacher appraisal» og «teacher 

assessment».  

Ifølge Elstad (2014) er begrepet lærervurdering mer omfattende enn undervisningsevaluering. 

Undervisningsevaluering er en evaluering av to-parters bidrag til at undervisningen skal bli 

god, og bygger på elevenes tilbakemeldinger om lærerens undervisning og deres motivasjon 

og mestring. Lærervurdering derimot innebærer ofte at en annen, kyndig part – for eksempel 

en skoleleder, kollega eller ekstern ekspert – vurderer lærerens arbeid og gir tilbakemelding 

med den hensikt å forbedre lærerens profesjonalitet. Noen innbefatter også elevers 

tilbakemelding på lærerens undervisningsjobb i begrepet lærervurdering (Nusche, Earl, 

Maxwell, Shewbridge, 2011). Lillejord på sin side ønsker heller å benytte betegnelsen 

«vurdering for profesjonslæring» istedenfor «lærervurdering» for å få fram at målet med en 

slik vurdering er å oppnå profesjonslæring hos lærerne (Lillejord, 2014). «Studentevaluering 

av undervisning» og «studieevaluering» er eldre uttrykk som har blitt benyttet i forbindelse 

med evaluering av undervisningen på høyere studier (Handal, 1996, s. 11). Jeg har i denne 

oppgaven valgt å bruke uttrykket undervisningsvurdering slik det benyttes av 

Utdanningsdirektoratet (2011).  

I tilknytning til undervisningsvurdering er det viktig å være klar over hvordan skolesektoren i 

Norge er inndelt siden skoleeierstyring kan ha implikasjoner for denne. Skolesektoren i Norge 

har en hierarkisk struktur bestående av tre hovedområder, på nasjonalt nivå, fylkeskommunalt 

eller kommunalt nivå og til slutt skolenivå (Langfeldt, 2008). Staten hadde det økonomiske 

ansvaret gjennom Lov om Almuevæsnet paa Landet fra 1860. Dette ansvaret ble håndhevet 

gjennom skoledirektørembete opprettet for å føre tilsyn med skolen (Sorkmo, 2011, s. 17). 

Innen 1964 hadde alle fylker skoledirektører (Sorkmo, 2011, s. 38). Disse embetene eksisterte 

helt frem til 1992 da de ble erstattet av utdanningskontorer (Sorkmo, 2011, s. 121). Med St. 

meld. 31 (Kommunal- og regionaldepartementet, 2001) ble det endring i fordeling av 
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oppgaver og utdanningskontorer ble innlemmet i fylkesmannsembeter fra 2003. 

Utdanningsdirektoratet er tildelt den overordnede nasjonale og faglige myndigheten for 

tilsynsarbeidet. Men det er fylkesmenn, som i kraft av statens representanter, fører tilsyn med 

fylkeskommunen som skoleeier (Utdanningsdirektoratet, 2017b). 

Med St. meld. 30 (Kunnskapsdepartementet, 2004) ble det innført et Nasjonalt 

kvalitetsvurderingssystem for grunnopplæring, inkludert videregående opplæring (NKVS). 

Det ble introdusert flere verktøyer for å kunne følge med på kvaliteten i utdanningssystemet. 

Blömeke og Olsen har beskrevet noen av disse og kommet med forslag for å videreutvikle 

NKVS (2018). I den generelle delen av læreplanen og prinsipper for opplæringen i 

Kunnskapsløftet legges det vekt på at elevene skal delta i vurderingen av opplæringen 

(Utdanningsdirektoratet, 2006). 

Hordaland fylkeskommune var først ute med å vedta at lærere ved videregående skoler bør bli 

evaluert (Ruud, 2009). En form for lærerevaluering var uformelt satt i gang ved enkelte 

videregående skoler i Oslo i 2007, blant annet ved Ullern videregående skole. Året etter var 

det aktuelt å prøve ordningen på noen skoler og deretter utvide den til å gjelde for alle 

videregående skoler i Oslo (Bakken, 2007). Denne evalueringsformen møtte imidlertid stor 

motstand fra fagforeningene for lærere, og motstanden var i hovedsak rettet mot måten 

undersøkelsen var utformet på, hvem som hadde tilgang til resultatene og hvordan resultater 

fra denne skulle brukes (Lektorlaget og Utdanningsforbundet, 2009).  

I 2009 ble det enighet mellom fagforeningene og elevorganisasjonen om innholdet i denne 

undersøkelsen og evalueringen ble omdøpt til undervisningsevaluering. På dette tidspunktet 

var syv fylker allerede i gang med lærerevaluering deriblant Akershus og Oslo (Ruud, 2009). 

Dette arbeidet ble videre fulgt opp av Utdanningsdirektoratet og resulterte i en veileder med 

tittelen Undervisningsvurdering – en veileder for elever og lærere for elever og lærer om 

undervisningsvurdering (Utdanningsdirektoratet, 2011).  

Gjennom St. meld. 20, På rett vei, ble det gjort klart at Kunnskapsdepartement lot det være 

opp til skoleeier å beslutte hvordan undervisningsvurdering skulle gjennomføres, og at det 

ikke stilte noe krav om gjennomføring av en slik undervisningsvurdering. Departementet 

valgte likevel å fremheve veilederen nevnt ovenfor (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 150). 
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Det er imidlertid interessant å legge merke til at enda regjeringen i sin plattform påpeker at 

«… det er viktig at elevene får medvirke i vurderingen av kvaliteten på undervisningen. 

Regjeringen vil la elevene i den videregående opplæringen evaluere undervisningen» 

(Statsministerenskontor, 2013, s. 56), har dette enda ikke blitt gjennomført i alle landets 

fylker. Det virker som om regjeringen i dette henseende har valgt en annen strategi enn for 

eksempel når det gjaldt fraværsgrensen knyttet til videregående opplæring. Denne ble 

annonsert (Kunnskapsdepartementet, 2015) og gjort gjeldende i løpet av ca. ett års tid 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Styring med fraværsgrensen som tidligere lå til skolen og 

skoleeier ble gjennomført som nasjonalstyring i løpet av kort tid, derimot 

undervisningsvurdering som er en del av regjeringsplattformen har man ikke valgt å 

gjennomføre på samme måte. Man har altså valgt å ikke ha nasjonal styring på dette området 

slik som med fraværsgrensen. 

Elstad et al. (2015a) har sett på utdanningsmyndigheters politikk i forbindelse med 

undervisningsvurdering, målet om at elevene i videregående skoler skal vurdere 

undervisningen, og hvilke faktorer som forklarer lærernes motstand mot slike evalueringer. 

Deres studie viser at lærernes stress og motstand er positivt korrelert til det oppfattede 

kontrollerende formålet med undervisningsvurdering, og ikke vurderingen i seg selv. 

Den gradvise utviklingen av undervisningsvurdering hvor styringsmaktene har vist både 

tilbakeholdenhet og tatt hensyn til fagforeningenes innspill og deres innflytelse, viser styrken 

i skandinaviske modellen for vurdering som bygger på tillit og partssamarbeid som prinsipp 

(Irgens, 2015, s. 11–12). Det er også grunnen til at Norge fortsatt ikke er «ett rike» når det 

gjelder undervisningsvurdering av videregående opplæring selv om flere fylker har innført en 

slik evaluering av undervisning (Elstad, Lejonberg, og Christophersen, 2015, s. 59). I en del 

fylkeskommuner er fagforeningene fortsatt imot et sentralt system for vurdering av 

undervisning. Følgelig har slike fylkeskommuner heller intet vurderingssystem håndtert av 

fylket som brukes ved samtlige av deres videregående skoler.  

Styringsmaktene i Akershus fylkeskommune har imidlertid fått fagforeningene for lærere med 

på laget når det gjelder å ta i bruk et felles verktøy for vurdering av undervisning. Disse har 

dessuten klart å utvikle ett system over tid i samråd med fagforeninger, basert på 

tilbakemeldinger fra lærere, som ser ut til at lærere har tillit til. Følgelig har Akershus 

fylkeskommune gjennomført undervisningsvurdering i en årrekke ved sine videregående 

skoler, og undervisningsvurderingen er en innarbeidet rutine ved de fleste videregående skoler 
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i fylkeskommunen (Akershus fylkeskommune, 2018, s. 22). Dette viser at Akershus 

fylkeskommune har fått til noe som fungerer og som sikkert kan være nyttig ved 

implementering av liknende evaluering andre steder i landet. 

Når det gjelder høyere utdanning, kan imidlertid Norge betraktes som «ett rike». Gjennom 

www.studiebarometeret.no har det på nasjonalt initiativ blitt gjort tilgjengelig data for 

elevbasert evaluering av undervisning ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette gir 

studentene mulighet til å kunne sammenlikne studier av deres interesse ved forskjellige 

utdanningsinstitusjoner, og ikke minst hvor godt disse institusjonene gjør det basert på 

tilbakemeldinger fra studenter som har hatt disse studiene tidligere. Det er bemerkelsesverdig 

at dette initiativet er tatt på nasjonalt hold og gjennomført. Et tilsvarende initiativ på nasjonalt 

nivå for videregående opplæring finnes dog ikke.  

Studiobarometeret kan dessuten sees på som en benchmarking av de fleste høyere 

utdanningsinstitusjoner i Norge. Ifølge Askim et al. (2007) vil benchmarking ofte innebære at 

en organisasjon sammenlikner sine prestasjoner opp mot (i) egne tidligere prestasjoner, (ii) en 

angitt normativ standard og/eller (iii) andre organisasjoners prestasjoner (Askim et al., 2007, 

s. 10). En liknende benchmarking for videregående skoler i Akershus fylkeskommune utgis 

årlig i form av en rapport med tittel «Tilstandsrapport for videregående opplæring i 

Akershus» (Akershus fylkeskommune, 2018).  

Om undervisningsvurdering blir gjort gjeldende på nasjonalt nivå i alle fylker, kan det også gi 

muligheter for sammenlikning av videregående skoler ala www.studiobarometeret.no på tvers 

av fylkene. Dette er spesielt viktig siden det nå er åpnet for, dog i begrenset omfang, at elever 

kan søke på tvers av fylkesgrensene (vilbli.no, 2019). Denne sammenlikningen kan dessuten 

gjøres tilgjengelig på fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring på 

www.vilbli.no. 

Fylkestinget for Akershus fylkeskommune har vedtatt følgende tre strategiske hovedmål for 

videregående opplæring: 

• Flest mulige elever skal fullføre og bestå videregående opplæring 

• En forbedret kvalitetssikring av opplæringen 

• Godt lærings- og arbeidsmiljø 

http://www.studiebarometeret.no/
http://www.studiobarometeret.no/
http://www.vilbli.no/
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For å nå disse målene har fylkeskommunen et styringssystem satt i praksis. Aktørene i dette 

systemet er fylkesdirektør, regiondirektører og rektorer ved skolene, og systemet består av 

komponenter som oppstartsamtaler, lederdialoger, halvårsvurdering og medarbeidersamtaler. 

En satsning på pedagogisk kvalitet er forsøkt ivaretatt gjennom «Den gode akerhusskolen» 

med fokus på følgende mål: 

• tydelig skille mellom administrative og pedagogiske funksjoner på mellomledernivå 

• tydelige forventninger til pedagogisk ledelse som er nær knyttet til praksisfeltet 

• prinsipper for god undervisning og opplæring for alle elever 

(Akershus fylkeskommune, 2018, s. 8–9). 

1.2 Problemstilling 
Ifølge rettledningen utgitt av Utdanningsdirektoratet (2011) er formålet med 

undervisningsvurdering «å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre 

opplæringen». Vurderingen bygger på følgende tre prinsipper: 

1. Vurderingen gjennomføres av læreren og elevene. Vurderingen skal utvikle dialogen 

mellom lærer og elev, og den skal dreie seg om forhold som de sammen eller hver for 

seg kan gjøre noe med. 

2. Vurderingen skal være direkte relatert til opplæringen i det enkelte fag. 

3. Vurderingen skal handle om læringsmål, arbeidsmåter, læringsstrategier, innhold og 

organisering i timene. 

Videre består den av følgende fire faser hvor den neste bygger på den forrige:  

I. Komme i gang 

II. Innhenting av informasjon 

III. Dialog om funn 

IV. Oppfølging av funn 

    (Utdanningsdirektoratet, 2011, s. 2–3) 
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Formålet med undervisningsvurdering angis av Akershus fylkeskommune i følgende ordelag: 

«Hensikten med undersøkelsen er at lærere og elever sammen reflekterer over 

resultatene og hva som skaper god læring, samt at nærmeste leder benytter 

vurderingen i samtale med den enkelte lærer». 

Opp gjennom årene har denne undersøkelsen blitt oppdatert to til tre ganger. Første 

oppdatering skjedde fra året 2011 til 2012. Den besto i at man gikk over fra å oppgi antall 

besvarelser til angivelse på likert-skala i de forskjellige hyppighetskategoriene, f.eks. svært 

ofte, ofte, av og til, sjelden og svært sjelden. Dessuten ble det lagt til et nytt hovedområde 

med fokus på bruk av digitale verktøy i opplæringen bestående av 6 underspørsmål. 

Fra 2012 til 2018 har undersøkelsen forandret seg på flere punkter. En av endringene er 

navnet på undersøkelsen fra «Undervisningsevaluering» til «Undervisningsvurdering». 

Hovedområdene og strukturen i disse to undersøkelsene har blitt endret, tidligere spørsmål har 

blitt omformulert, slått sammen eller fjernet. En sammenlikning er gjengitt nedenfor: 

Hovedområder og struktur (2012) Hovedområder og struktur (2018) 

• Motivasjon og innsats (5 
påstander) 
 1 påstand videreføres 

ikke i 2018-versjon 

• Organisering av undervisning 
(7 påstander) 
 5 påstander videreføres 

ikke i 2018-versjon 

• Klasseledelse (6 påstander) 
 2 påstander videreføres 

ikke i 2018-versjon 

• Vurdering (8 påstander) 
 3 påstander videreføres 

ikke i 2018-versjon 
 4 påstander er slått 

sammen, omformulert 
og videreført som 2 
påstander i 2018-
versjon 

• Motivasjon og mestring 
o Faglig motivasjon (4 påstander) 

 3 av påstandene fra 2012-versjon er 
videreført, 1 er fjernet, samt en ny 
påstand 

o Tilpasset opplæring (3 påstander) 
 To påstander fra 2012-versjon er 

omformulert og plassert i denne 
kategorien – en fra klasseledelse og 
en fra motivasjon og innsats 

 En ny påstand 

• Klasseledelse 
o Arbeidsro (2 påstander) 

 Begge påstandene er videreført fra 
2012-versjon. 

o Struktur (3 påstander) 
 2 av påstandene er videreført fra 

2012-versjon, og 1 ny påstand 
 



7 
 

 1 påstand er 
omformulert og 
videreført i 2018-
versjon 

• Mitt inntrykk av klasse-
/gruppeledelsen og 
undervisningen (8 påstander) 
 2 påstander er 

videreført til 2018-
versjon 

 6 påstander videreføres 
ikke til 2018-versjon 

• Bruk av digitale verktøy i 
opplæring (6 påstander) 

- 1 påstand videreført til 
2018-versjonen 

- 5 påstander videreføres 
ikke til 2018-versjon 

o Lærer-elevrelasjon (3 påstander) 
 1 påstand videreført fra 2012-

versjon, samt 2 nye påstander 
o Engasjement (2 påstander) 

 Begge påstandene er videreført fra 
2012-versjon. 

o Digitale verktøy (2 påstander) 
 1 påstand omformulert og videreført 

fra 2012-versjon 
 En ny påstand 

• Vurdering 
o Vurdering for læring 

 4 påstander er slått sammen, 
omformulert og videreført som 2 
påstander. 

o Egenvurdering 
 2 nye påstander 

 

Kort oppsummert kan det sies at endringene består i den visuelle utformingen av 

undersøkelsen, nye inndelinger, påstander som har blitt lagt til, samt noen påstander har 

endret ordlyd etter tilbakemeldinger fra brukerne. Den tekniske løsningen som Akershus 

fylkeskommune benytter seg av i dag er levert av Conexus Insight, tidligere PULS. Dette 

innebærer at denne delen av tjenesten er utkontraktert til en annen bedrift. De forskjellige 

versjonene av spørsmålsskjemaene finnes i vedlegget. 

Fylkeskommunen angir at undervisningsvurderingen oppleves som et nyttig verktøy av 

skoleledere, tillitsvalgte og elevrådsledere, men at det fortsatt er behov for å arbeide videre 

med dialog og oppfølging av undersøkelsen (Akershus fylkeskommune, 2018, s. 22). Dette 

viser at undervisningsvurdering er underlagt skoleeierstyring.  

Skolen kan innad betraktes å bestå av tre aktører; ledelsen, lærere og elever. Viktigheten av 

elev–lærer-relasjoner har etter hvert blitt grundig belyst i forskningen (Breili, 2007; 

Bergkastet, Dahl og Hansen, 2009; Drugli, 2012; Federici og Skaalvik, 2013; Krane, 

Karlsson, Ness og Kim, 2016). I den senere tid har imidlertid fokuset endret seg til å også 

undersøke hvordan relasjoner lærere imellom og mellom lærere og skoleledelsen kan påvirke 

utviklingen av skolen (Solberg, 2015; Dyrdal, 2016; Berg, 2018).  
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Ledelsen ved videregående skoler består ofte av en rektor, en assisterende rektor og flere 

mellomledere. Mellomledere, også kalt avdelingsledere, har delegert arbeidsgiveransvar samt 

ansvaret for pedagogisk utvikling og oppfølging av lærerne ved sin avdeling. Disse er 

representanter for skoleeier basert på sin stillingsbetegnelse og samtidig de som danner 

kontaktflaten ut mot ansatte. Slik sett er det de som har ansvaret for gjennomføring av 

undervisningsvurdering og oppfølging av lærere i etterkant av undersøkelsen.  

Formålet med oppgaven er derfor å bidra til økt kunnskap om mellomlederes rolle og deres 

oppfølging av lærere, samt tilhørende utfordringer og muligheter. Ikke minst er det av 

interesse å se nærmere på hvordan mellomledere benytter seg av denne undersøkelsen til å 

følge opp lærere, og hvordan denne oppfølgingen blir i praksis. Av praktiske hensyn og for å 

avgrense område har jeg valgt å kun fokusere på videregående skoler i Akershus 

fylkeskommune. Problemstillingen lyder derfor slik:  

 

Hvordan anvender mellomledere undervisningsvurdering til å følge opp lærere ved 

videregående skoler i Akershus?  

For å kartlegge dette har jeg delt problemstillingen i fire forskningsspørsmål. Disse er som 

følger: 

1. Hvorfor gjennomføres undervisningsvurdering ifølge mellomledere? 

2. Hvordan behandles undervisningsvurdering ved den enkelte skolen, og hvilken 

rolle har mellomleder(e) i dette arbeidet? 

3. På hvilken måte involveres skolens ledelse, især mellomledere, i 

undervisningsvurdering? 

4. Hvilke tiltak iverksettes av skolen som følge av undervisningsvurdering? 

 

Som teoretisk rammeverk ønsker jeg å se på undervisningsvurdering i følgende perspektiver: 

 lærende organisasjoner  

 pedagogisk ledelse i relasjonelt perspektiv 

 New Public Management 
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1.3 Oppgavens struktur  
I det første kapitlet angir jeg bakgrunnen for temaet som oppgaven handler om og også 

danner grunnlaget for problemstilling. I det andre kapitlet beskrives tidligere forskning knyttet 

til temaet og dagens kunnskapsstatus. Videre presenteres de teoretiske perspektiver som jeg 

vil anvende i oppgaven. I kapittel 3 omtales forskningsmetoden, utvalget, forarbeid, 

gjennomføring, analytiske tilnærminger og etiske vurderinger. Selve dataene for oppgaven 

presenteres i kapittel 4 og tar for seg fire forskningsspørsmål, i tur og orden. I kapittel 5 vil 

funnene bli drøftet og det presenteres mulige forskningsprosjekter og veien videre. I det 

påfølgende kapitlet presenteres konklusjonen. 
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2 Teori og tidligere forskning 
I denne delen skal jeg kort gjøre rede for den historiske utviklingen av elevbasert evaluering 

av undervisning, forskningen som er gjort i tilknytning til undervisningsvurdering og hva som 

er kunnskapsstatus i dag. Videre vil jeg legge frem teorien om evaluering, bruk av evaluering 

i organisasjoner og konsekvenser av evaluering. Dessuten vil jeg ta for meg teorier knyttet til 

læring og lærende organisasjoner. Til slutt vil jeg behandle temaet ledelsesformer og dette 

prosjektets relevans til utdanningsledelse. 

2.1 Historisk utvikling og nyere forskning 
Som Handal påpeker har interessen for vurdering av undervisning i Norge økt i tråd med en 

internasjonal trend, og punktet om undervisningsevaluering av høyere studier ble inkludert 

allerede i stortingsmelding 40 (1990 – 1991) (Handal, 1996, s. 11–12). Fra begynnelsen av det 

21. århundre skiftet fokuset fra tilsyn av undervisning til evaluering av undervisning, og fra 

lærerens opptreden til elevenes måloppnåelse (Marzano, Livingston, og Frontier, 2011, s. 25). 

Mange land tok i bruk nasjonale ordninger for vurdering av læring og undervisning. Også 

norske utdanningsmyndigheter satte i gang arbeidet med forskningskartlegging og utvikling 

av nasjonale retningslinjer for dette arbeidet. 

I Norge ble et kvalitetsvurderingssystem av mange oppfattet som negativt før året 2000 

(Koritzinsky, 2000). Men Norges resultater i PISA-undersøkelsen fra det samme året og fram 

til 2006 sendte en sjokkbølge gjennom hele det utdanningspolitiske systemet og bidro til å 

påvirke og få fortgang styringsmaktenes arbeid knyttet til evaluering av undervisning i 

grunnskolen (Sanden, 2010). Utvalget for kvalitet i grunnopplæring (2002) ble etablert med 

det mål å sette i gang en prosess med vurdering av opplæring og sammenlikning av denne på 

nasjonalt nivå. Som en konsekvens av utvalgets arbeid, ble det innført nasjonale prøver i 

grunnskolen. Elevundersøkelsen, lansert i 2001 som Elevinspektørene, ble fra 2004 

obligatorisk for skolene og en viktig del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet 

(NKVS). Samme året ble nettjenesten Skoleporten også lansert som en del av NKVS. 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (Utdanningsdirektoratet, 2006) satte elevmedvirkning i 

læringssituasjon på dagsorden. Med Stortingsmelding 31 ble det økt fokus på målrettet 

oppfølging av elevenes læringsutvikling og læringsutbytte (Kunnskapsdepartementet, 2008). 
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Og Stortingsmelding 22 la frem konkrete, men forskjellige dimensjoner ved undervisning som 

bidrar til å øke læringsutbytte hos elevene (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 68). Med 

utgangspunktet i denne meldingen ble det i november 2011 utgitt en veileder for elever og 

lærere i undervisningsvurdering (Utdanningsdirektoratet, 2011). 

2.2 Kunnskapsstatus i dag 
Det har vært et økende fokus på vurdering av undervisning i skolen. Stortingsmelding 20 

(2013) fremhever at lærere har ansvaret for å planlegge, gjennomføre og vurdere opplæringen 

i dialog med elevene. Utviklingsarbeidet må dessuten gjøres i klasserommet og på en slik 

måte at det blir en integrert del av det daglige virke. Ansvaret for vurderinger av 

læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte er derimot plassert hos skoleledelsen. Det gjelder 

forøvrig også utvikling av skolen som en lærende organisasjon slik at lærere samarbeider som 

et kollegium om å forbedre sin undervisningspraksis (Kunnskapsdepartementet, 2013). 

Opplæringslovens paragraf §13-10 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for vurdering 

av om kravene i opplæringsloven og forskriftene er oppfylt. Videre kreves det at skoleeier har 

et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale 

kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører. Utdanningsdirektoratet ansvarliggjør 

skoleeier for styring av skoleutvikling og angir at god ledelse på skole- og skoleeiernivå er 

vesentlig for å lykkes med skoleutvikling (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 30–34). 

Et søk på søketjenesten Oria viser at det er gjort noe forskning på den formen for evaluering 

av undervisning som ble satt i gang i 2011. Trond Lien (2009) har sett på hvordan 

elevevaluering av lærere blir erfart på to relativt like videregående skoler i Oslo. Hans funn 

tyder på at en slik undervisningsvurdering først og fremst oppfattes som innholdsstyring av 

undervisningen, hvor hovedformålet er å avdekke kvalitetssvikt i undervisningsprosessen. 

Brunvoll (2012) har undersøkt hvordan rektorer ved videregående skoler i Akershus opplever 

og forholder seg til skoleeiers ansvarsstyring knyttet til arbeidet med skoleutvikling. Han 

konkluderer med at rektorer opplever styringssignalene fra skoleeier som tydelige. Men at det 

likevel i stor grad er opp til rektor å velge hvordan arbeidet med kvalitetsvurdering og 

skoleutvikling skal foretas. Denne fleksibiliteten gjør at skolene kan utvikle seg i svært 

forskjellige retninger og tilbudet til elevene kan bli for ulikt. Ansvarsstyringssystemet gir 
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imidlertid også nødvendig handlingsrom slik at rektor selv kan utvikle skolens praksis ut fra 

skolens forutsetninger. 

Aahjem (2012) har gransket hvordan rektor anvender undervisningsevaluering til utvikling i 

videregående skole. Hun påpeker at dersom rektorer skal kunne anvende en slik evaluering av 

undervisning til utvikling, må arbeidet knyttet til denne ha forankring i organisasjonen. Det 

kan blant annet oppnås ved at rektor setter resultatene inn i skolenes kontekst og at de ansatte 

er delaktig i prosessen. 

Som en konsekvens av skoleeierstyring og hierarkiet i skolen, vil en mellomleder som oftest 

være lærerens nærmeste overordnede på en videregående skole. Denne har da ansvaret for 

vurdering og veiledning av sine lærere. Samtidig vil vedkommende også være kollega da en 

del av stillingen består av undervisningsoppgaver. Ikke minst er mellomleder også 

representant for rektor og skoleeier. Det kan trygt sies at mellomleder har et bein i flere leirer 

og kan følgelig være utsatt for rollekonflikter (Paulsen, 2008a). 

Grøtan og Jara (2014) har fokusert på undervisningsvurdering som ledelsesverktøy, og de 

sammenliknet to videregående skoler. Forfattere konkluderer med at alle de som er intervjuet, 

oppfatter undervisningsvurderingen, i større eller mindre grad, som et kontrollverktøy snarere 

enn et middel for utvikling. Men samtidig sier de at lærerne likevel bruker undersøkelsen på 

et selvstendig grunnlag som verktøy for egen profesjonell utvikling. 

GNIST-utvalget la frem tre elementer for lærervurderingsordning: undervisningsvurdering, 

klasseromobservasjon og informasjon om elevers læring, danning og utvikling (GNIST, 

2015). Regjeringspartier har imidlertid valgt å fokusere på undervisningsvurdering. Elstad 

m.fl. (2015) har undersøkt undervisningsvurdering med hensyn til lærernes perspektiv på 

denne. De har foreslått et system for undervisningsvurdering som har potensial til å bidra til 

læreres profesjonelle utvikling dersom lærere oppfatter vurderingen som utviklende. Altså vil 

det over tid være avgjørende om vurderingene blir brukt i tråd med intensjonen: som et bidrag 

til å utvikle seg som lærer. Et annet punkt med forbedringspotensial er lærernes 

oppfølgingssamtaler i etterkant av undervisningsvurdering med sin leder. Lærere melder om 

relativt lavt utbytte av oppfølgingssamtalene. Men dersom undervisningsvurderingen skal 

være et hensiktsmessig bidrag til læreres profesjonelle utvikling, er det viktig at deres ledere 

har god kunnskap om hvordan de kan bidra som veiledere i lærernes arbeid med egen 

profesjonell utvikling (Elstad et al., 2015b, s. 58). 
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Mens Elstad m.fl. har hatt fokus på lærernes perspektiv, søker jeg i denne oppgaven å fange 

mellomlederes perspektiv da det er disse som har ansvaret for gjennomføring av 

undersøkelsen og oppføling av lærere i etterkant. Videre ønsker jeg å undersøke om det har 

skjedd en utvikling hos mellomledere med tanke på veiledningskompetanse, deres bruk av 

oppfølgingssamtale og om de anvender andre tilnærminger knyttet til veiledning av lærere. 

Dessuten er det av interesse å undersøke om mellomledere gir uttrykk for noen form for 

rollekonflikt. I lys av dette vil denne oppgaven kunne være et viktig bidrag til eksisterende 

forskning. 

2.3 Lærende organisasjoner 
Jacobsen og Thorsvik presenterer tre forskjellige teorier for å beskrive lærende 

organisasjoner. Den første betrakter lærende organisasjoner som kunnskapsproduserende 

systemer. Den andre omhandler lærende organisasjoners evne til å se verdi og relevans i ny 

informasjon, og hvordan nyttiggjøre seg denne. Mens den tredje fokuserer på tiltak for å 

skape helhet og sammenheng i lærende organisasjoner (Jacobsen og Thorsvik, 2007, s. 337). 

Irgens (2011) beskriver organisasjoner som har utviklet en høy grad av bevissthet om 

viktigheten av å lære som «lærende organisasjoner». Men Irgens hevder at dette begrepet er 

samtidig å betraktes som en metafor, og en beskrivelse av en ideell tilstand. For å kunne 

utvikle skolen som organisasjon mot en slik ideell tilstand, er det nødvendig at hele 

organisasjonen – både skoleledelsen, lærerkollegiet, og elevmassen – gjennomsyres av en 

kultur for organisatorisk læring. Det fordrer at det legges til rette for både individuell og 

kollektiv læring. 

Irgens presenterer en modell som beskriver hvilke faktorer som påvirker evnen til læring – en 

syklisk prosess hvor organisasjonen må evne å oppfatte endringssignaler, ha kommunikativ 

kompetanse til å registrere ny informasjon, skille mellom hva som er vesentlig og uvesentlig 

for organisasjonen og deretter tolke informasjonen som er viktig. Neste steg er å kunne 

endre/tilpasse handlingsmønsteret i tråd med den nye kunnskapen. Konsekvenser og følger av 

endrede handlingsmønstre kan betraktes som organisasjonens respons. Disse prosessene kan 

inndeles i reaktive eller proaktive faser, avhengig av om de er henholdsvis ureflekterte og 

automatisk eller reflekterte og planlagt (Irgens, 2011, s. 83–86). 
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Gjennom sitt daglige virke produserer skolen store mengder med informasjon, enten i form av 

samarbeidet mellom lærere, mellom lærere og elever, og ikke minst mellom ledere og lærere. 

En del av denne informasjonen produseres i form av undersøkelser, for eksempel 

elevundersøkelsen og undervisningsvurdering.  

Undervisningsvurdering anvender anonyme spørreskjemaer til elevene hvor de vurderer 

lærerens evne til variert undervisning, tilpasset opplæring, klasseledelse, relasjonsbygging, 

engasjement, vurderingspraksis og motivasjon til elevenes egenvurdering. Det mest vanlige er 

at lærere blir vurdert av to undervisningsgrupper hvert år. Etter at spørreundersøkelsen er 

gjennomført, får læreren kjennskap til resultatene som vedkommende så presenterer overfor 

elevgruppen som hadde vurdert. Elevene får da muligheten til å kommentere resultatene. 

Dette følges opp av en skoleleder i form av medarbeidersamtalen hvor den enkelte lærer får 

veiledning på bakgrunn av resultatene. Dialogen i samtalen handler ofte om hvordan læreren 

kan forbedre sin undervisningspraksis (Elstad et al., 2015, s. 59). 

Lejonberg m.fl. (2018) har undersøkt hvordan de uttalte målene med undervisningsvurdering 

kan bli oppfattet av lærere og hvilke implikasjoner det kan ha. Videre har de sett på relasjon 

mellom læreren og dens mellomleder. Deres studie viser viktigheten av å formidle formålet 

med evalueringen i klare ordelag overfor de involverte aktørene. Det viser seg at en betydelig 

andel av lærere oppfatter hensikten med undervisningsvurdering å være kontroll, og at denne 

oppfatningen er empirisk sett relatert til stress hos lærere. Dessuten er det stor spredning når 

det gjelder i hvilken grad lærere oppfatter det som nyttig å ha samtaler med sine nærmeste 

overordnede leder. Disse funnene indikerer at det fortsatt er behov for ytterligere 

profesjonalisering av veiledningskompetanse hos mellomledere, og å tydelig kommunisere 

formålet med undervisningsvurdering overfor lærere. 

Undervisningsvurdering gir oss informasjon på tre forskjellige nivåer: 

1. Den gir mellomledere informasjon om undervisningspraksiser som eksisterer ved 

deres avdeling, og toppledelsen om praksiser ved skolen. 

2. Den gir lærere informasjon om hvordan elever oppfatter deres undervisningspraksis, 

engasjement, evnen til relasjonsbygging, vurderingspraksis og å evnen til å motivere 

elevene til egenvurdering 

3. Den gjør elevene bevisst på lærernes tilnærminger, bakgrunn for valgte strategier og 

dens implikasjoner for undervisningspraksisen. 
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Undervisningsvurdering er dessuten et av instrumentene som kan danne grunnlag for 

endringssignaler. Disse signalene må deretter prosesseres innad i skolen, mellom ledelsen og 

lærere, og deretter mellom lærere og elever. Dette skjer blant annet gjennom 

medarbeidersamtalen som ofte gjennomføres mellom en lærer og mellomleder for 

hans/hennes avdeling. Elstad (2015) påpeker at lærere melder om relativt lavt utbytte av 

oppfølgingssamtalene. Det tyder på behov for kommunikativ kompetanse hos ledere til å 

kunne registrere ny informasjon gitt i form av disse endringssignalene og til å kunne skille ut 

hvilke signaler som er vesentlige for profesjonell utvikling av lærere. 

Undervisningsvurdering kan også sees på som et verktøy som brukes for å kartlegge og 

bedømme undervisningspraksisen og dens resultater på en systematisk måte. Formålet med 

undervisningsvurdering er å innhente informasjon som siden kan «bidra til at elevene og 

læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen» (Utdanningsdirektoratet, 2011). 

Undervisningsvurdering er dessuten ikke bare en vurdering av undervisningen, men også en 

evaluering av hvilke forventninger som finnes hos elever, lærere og skoleledere. Denne 

evalueringen medfører dessuten systematisk og nøyaktig datainnsamling, og det ligger i 

kortene at evalueringen skal kunne brukes i fremtidige beslutningsprosesser for å forbedre 

opplæringen og undervisningspraksiser. Undervisningsvurdering kan slik sett sies å være i 

tråd med det Vedung legger i begrepet «evaluering» (Tornes, 2012, s. 103). 

Aahjem (2012) påpeker at rektorenes systematiske arbeid med å kontekstualisere den eksterne 

evalueringen til en intern evaluering ved å knytte denne til aktiviteter og praksis ved skolen 

og å inkludere lærere i prosessen var nødvendige forutsetninger for å kunne skape utvikling. 

Gjennom analyse av undervisningsvurdering får dessuten rektorer godt grunnlag for å kunne 

skape en målrettet og tilpasset kompetanseutvikling for både skolen som organisasjon og den 

enkelte (Aahjem, 2012, s. 53). 

Grøtan og Jara (2014) har gransket bruk av undervisningsvurdering på to videregående skoler, 

og kommet fram til at koblingen mellom undervisningsvurdering og utviklingstiltak er 

sterkest der organisasjonen har etablert et praksisfellesskap og arena for læring. Dette er i tråd 

med anbefaling om å skape møteplasser og ordninger hvor medarbeidere kan samarbeide om 

å utveksle ideer og erfaringer med den hensikt å forbedre sine praksiser (Jacobsen og 

Thorsvik, 2007, s. 338). 



16 
 

2.4 Pedagogisk ledelse – i relasjonelt perspektiv 
Wadel (1997) beskriver ledelse som en prosess mellom formelle ledere og ledede, og er i 

særdeleshet opptatt av ledelse knyttet til refleksjon- og læringsprosesser som fremmer 

utvikling og endring i organisasjoner. Johannessen og Olsen (2008) definerer pedagogisk 

ledelse basert på en nivådeling mellom individet, gruppen og skolen som helhet. «Med 

pedagogisk ledelse forstår vi alle aktiviteter og prosesser som legger til rette for refleksjons- 

og læringsprosesser på individ, gruppe og helhetlig skolenivå» (s. 21). 

De tre nevnte nivåer er avhengige av hverandre, og tar hensyn til individet, kommunikasjon 

og interaksjon lærere imellom, mellom lærere og skoleledere, og mellom lærere og elever, 

samt formell styring fra myndigheter. Dessuten omfatter pedagogisk ledelse kompetanse i 

læringsprosesser som finnes hos lærere og hvordan de kan ledes. Å etablere læringsforhold og 

utvikle læringssystemer er en viktig del av pedagogisk ledelse og det som sikrer læring og 

innovasjon i skolen. Pedagogisk ledelse innebærer slik sett å få i gang refleksjons- og 

læringsprosesser hos organisasjonsmedlemmer slik at de kan selv reflektere over sin praksis 

og lære av den selvinnsikt slike refleksjoner gir. 

Wadel (2005) inndeler læringsatferd i to typer: den ene som bare involverer individet og den 

andre som involverer flere individer. Den siste typen krever at de involverte klarer å opprette 

«koblinger» mellom sine læringsatferder, og betegnes som læringsforhold (Wadel, 2005, s. 

27). Læringssystemer defineres av Wadel som oppbygging av læringsforhold og etablering av 

systemer som sikrer at aktører kan tilegne seg kunnskap som er vesentlige for skolen som 

organisasjon. 

Denne definisjonen kan også anvendes på prosesser knyttet til undervisningsvurdering siden 

det å anvende kunnskapen skaffet over tid gjennom denne undersøkelsen innebærer å legge til 

rette for refleksjons- og læringsprosesser hos både skoleledere, lærere og elever. For eksempel 

det å veilede en lærer med hensyn til endringer i vedkommendes undervisningspraksis, basert 

på resultater fra undervisningsvurdering, innebærer å initiere refleksjonsprosesser hos 

vedkommende med hensyn til hans/hennes eksisterende praksis. Dette er en aktivitet og 

prosess på individnivå. 

Wadel (2005) påpeker at et relasjonelt perspektiv innebærer å tenke på individer i relasjon til 

hverandre. I tilknytning til skoleledelse vil det si at man tenker på relasjonen mellom 

skoleleder og lærere. Dette perspektivet medfører at ledelse anses som en aktivitet som 
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personer utfører sammen og som påvirkes av relasjonen mellom disse personene. Ledelse blir 

da en relasjonell ferdighet som krever at de ledede deltar aktivt i ledelsesprosessen, enten 

gjennom å inneha lederroller eller ved å påta seg viktige oppgaver i organisasjonen. En viktig 

læringsprosess i relasjonelt perspektiv handler om dialog mellom de forskjellige aktørene. 

Veiledning av lærere innebærer derfor også et relasjonelt perspektiv da forholdet skolelederen 

har til læreren som vedkommende skal lede, vil kunne påvirke i hvilken grad læreren tar 

veiledningen til seg og i hvilken grad den resulterer i initiering av refleksjons- og 

læringsprosesser hos læreren. Det relasjonelle forholdet mellom skoleleder og læreren vil 

kunne påvirkes av flere faktorer, blant annet i hvor stor grad tar skolelederen hensyn til 

vedkommendes livssituasjon, forhåndskompetanse, sosiale relasjoner med andre i kollegiet, 

osv. 

Endringen av praksis krever dessuten arenaer for samarbeid og meningsutveksling der lærere 

kan lære av hverandre, altså tilrettelegging med tanke på refleksjon- og læringsprosesser på 

gruppenivå. Også dette nivået har en relasjonell dimensjon ved seg. Den innebærer at 

skolelederen har forståelse for gruppedynamikk og har kompetanse i å kunne forme og ved 

behov endre gruppedynamikken blant lærere slik at det fører til profesjonsutvikling hos 

lærergruppen. Lillejord påpeker at «alle lærer med andre ord hele tiden i interaksjon med 

andre – også ledere. Relasjonelle ferdigheter blir stadig viktigere i moderne organisasjoner 

som i stor grad må basere seg på problemløsende prosesser» (2003, s. 107). 

Med utgangspunkt i Irgens modell kan resultater fra undervisningsvurdering for den enkelte 

avdeling/skole kan sees på som endringssignaler. Det fordrer at skoleledelsen har den 

nødvendige kommunikativ kompetanse til å både tolke og formidle resultatene og ikke minst 

legge forholdene til rette for at lærere kan endre/tilpasse sine undervisningspraksiser. Disse 

endringene må imidlertid komme som et resultat av planlagt og reflektert samarbeid mellom 

skoleledere og mellom ledelsen og lærere ved skolen og skolens forskjellige avdelinger. 

Denne formen for ledelse krever å initiere og lede refleksjons- og læringsprosesser i skolen og 

kan derfor også betegnes som pedagogisk ledelse (Wadel, 1997). 

Gjennomføring av undervisningsvurdering og dens resultater kan videre ha direkte 

innvirkning på elevenes læring, som er kjernevirksomheten i skolen. Ledelsen av prosesser 

knyttet til undervisningsvurdering kan derfor oppfattes som en del av ledelse av 

kjernevirksomheten i skolen, og det forventes at skoleledere kan lede skolens personale i en 
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samlet pedagogisk innsats for elevenes læring og utvikling (Ottesen og Møller, 2011, s. 284–

285).  

Siden pedagogisk ledelse er knyttet til læring, er den sentral for all utvikling og endring i 

organisasjoner, og følgelig er den også aktuell for min masteroppgave. Skolelederen som 

lærere er mest i kontakt med, og som er deres nærmeste overordnede, betegnes ofte med 

stillingstittel avdelingsleder. Dette er en mellomlederstilling som det er viktig å forså 

innholdet av. I neste delkapittel beskriver jeg derfor mellomleder-rollen. 

2.5 En ny ledelsesstruktur 
Fra tusen årsskiftet har New Public Management-konseptet (NPM) for organisering og ledelse 

av offentlige virksomheter fått økt fotfeste både i faktisk og teoretisk forstand (Trygstad, 

2006, s. 13). Dette konseptet for ledelse og organisering søker å viske ut forskjeller mellom 

privat og offentlig sektor. Kort sagt består NPM av følgende momenter: 

• Skille mellom politikk og forvaltning – fokus på brukere og resultater istedenfor 

framgangsmåter og regler 

• Vektlegging av profesjonell ledelse med bruk av ledelsesteknikker fra privat sektor 

• Nedbygging av hierarkier: beslutningsmyndighet delegeres med vekt på fleksibilitet 

og myndiggjøring 

• Mål- og resultatstyring: Resultater rapporteres, måles og vurderes, og danner grunnlag 

for belønnings- og straffesystemer 

• Konkurranse: Internt mellom avdelinger og eksternt ved at det offentlige konkurrerer i 

samme marked som privat 

• Effektiv utnyttelse av ressurser: Kostnadskutt og budsjettdisiplin 

• Fokus på brukere: Større vektlegging av serviceorientering, servicekvalitet, 

brukerstyring og tjenestekvalitet 

(Ødegård, 2012) 

Et av styringsverktøyene som har hatt sterk vekst siden 1990-årene er benchmarking. Som 

konsept har benchmarking eksistert lenge, men innen ledelse og styring kom den i bruk på 

begynnelsen av 1980-tallet. Det er vanskelig å gi en dekkende definisjon av begrepet, men 

lettere å forklare den funksjon. Benchmarking brukes til å diagnostisere og konseptualisere 
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organisasjonens prestasjoner. Den kom inn i skolesektoren blant annet gjennom nasjonalt 

informasjonssystem med kommunestatistikk Kostra (Kommune-stat-rapportering) hvor 

prosjektet Effektiviseringsnettverkene ble etablert. Arbeidsmetoden i dette prosjektet hadde 

tre hovedkomponenter: måling, sammenlikning og nettverk. Et nettverk besto av 5 – 8 

kommuner som målte og sammenliknet resultater for et utvalgt tjenesteområde. Mange av 

nettverkene valgte skole som ett av tjenesteområdene (Askim et al., 2007, s. 7–13). 

Evetts (2009) beskriver to forskjellige, motstridende idealer for profesjonalitet. Den ene kalles 

organisasjonell profesjonalitet og den andre yrkesprofesjonalitet. Organisasjonell 

profesjonalitet kjennetegnes ved at kontroll ofte blir brukt som et virkemiddel av ledere. 

Denne innbefatter rasjonelle og juridiske former for autoritet og hierarkiske strukturer for 

ansvarlighet og beslutningsmyndighet. Standardiserte prosedyrer og praksiser som er i tråd 

med og kontrolleres opp mot bedriftsledelse. Den hviler videre på eksterne former for 

regulering og ansvarliggjøring slik som målsettinger og ytelsesvurderinger. 

I kontrast til denne har vi yrkesprofesjonalitet, et ideal på motsatt side. En diskurs om 

yrkesprofesjonalitet utvikles av profesjonelle yrkesgrupper selv og bygger seg opp innenfra. 

Denne tilegner seg kollegial autoritet, og baserer seg på relasjoner hvor arbeidsgiver og 

forbrukere har tillit til profesjonsutøveren. I lys av dette idealet tildeles profesjonsutøveren en 

myndighet, ikke basert på kontroll, men basert på vedkommendes autonomi og evnen til 

skjønnsmessige vurderinger, især i komplekse situasjoner. En slik autoritet skyldes den 

særegne kompetansen som profesjonsutøveren har skaffet seg gjennom sin faglige utdanning. 

Denne forsterkes med tiden gjennom yrkesopplæring, erfaring, utvikling av sterke 

yrkesidentiteter samt arbeidskulturer. 

Siden begge former for profesjonalitetene er idealer, er de ekstreme ytterligheter og de fleste 

profesjonene befinner seg langs aksen fra organisatorisk til yrkesprofesjonalitet. En 

oppsummering av begge idealene er gjengitt nedenfor: 
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Modell 1 

To typer av idealer om profesjonalitet i kunnskapsbasert yrkesutøvelse 

Organisatorisk profesjonalitet Yrkesprofesjonalitet 

• en diskurs om kontroll blir ofte anvendt 

av ledere i organisasjonen 

• rasjonelle og juridiske former for 

autoritet 

• standardiserte prosedyrer og praksiser 

• hierarkiske strukturer for ansvarlighet og 

beslutningsmyndighet 

• bedriftsledelse 

• ansvarliggjøring og eksterne former for 

regulering, målsetting og 

ytelsesvurdering 

• en diskurs skapes innenfra av 

profesjonsgruppen 

• kollegial autoritet 

• Skjønnsmessig og profesjonsmessig 

kontroll av arbeidet 

• profesjonsutøver har tillit fra både 

forbrukere og arbeidsgiver 

• kontroll anvendes av 

profesjonsutøvere selv 

• profesjonens etikk overvåkes av 

institusjoner og fagforeninger 

 

I utdanningsinstitusjoner har det i lang tid vært en tradisjon for at ledere er akademikere og 

velges av sine likemenn (Irgens og Wennes, 2011, s. 157). Tidligere var hovedlærer en tittel 

som ble brukt om lærere som hadde faglig og pedagogiske samordningsoppgaver på skolene. 

Denne tittelen var i bruk på 1980- og 90-tallet etter instruks fra Kirke- og 

undervisningsdepartementet om hovedlærere fra 1977. Det var imidlertid ingen særskilte 

kompetansekrav for hovedlærer, ei heller var hovedlærer en administrativ lederstilling, men 

heller en funksjonsstilling i samme kategori som rådgiver. En hovedlærer ble oppfattet som 

primus inter pares – den fremste blant likemenn – på grunn av sin faglige tyngde, 

pedagogiske dyktighet og ikke minst lojalitet til lærerkollegiet.  

Ifølge Paulsen (2008) ble mellomlederrollen innført på 90-tallet etter Tid til ledelse-avtalen 

som ga fylkeskommuner mulighet til å selv velge ledelsesmodell etter egne vurderinger. Dette 

medførte at fylkeskommunene benyttet seg av denne friheten, og en ny ledelsesstruktur var 

faktum ved de fleste videregående skoler. Hovedlærer- og inspektørstillinger blir erstattet av 

mellomledere som i mange tilfeller fikk delegert ledelsesoppgaver fra rektor. Dermed fikk 

mange mellomledere personalansvar, ansvar for pedagogisk ledelse, administrativ 

koordinering og budsjettstyring knyttet til egen avdeling. Dette gir mellomlederen en 

sammensatt yrkesrolle som lærer, kollega, medlem av rektors ledergruppe og avdelingsleder. 
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Mellomlederens oppdrag er todelt: på den ene siden skal han/hun koordinere og planlegge den 

operative virksomheten, mens på den andre skal vedkommende fungere som «mekler» 

mellom topp og bunn i organisasjonen. Det innebærer blant annet å kunne balansere mellom 

ledelsens krav og mål opp mot behov og arbeidskapasitet hos lærere på avdelingen. 

Mellomledere kan befinne seg mellom Evetts to motstridende idealtyper, hvor de på den ene 

siden må til tider følge standardiserte prosedyrer og praksiser, mens de samtidig søker å skape 

en diskurs blant lærere. Mellomledere blir ansvarliggjort, de er en del av den hierarkiske 

strukturen og de har også noe beslutningsmyndighet. Men de søker også tillit fra både lærere, 

rektor og myndigheter utenfor skolen. Ifølge Paulsen (2008) har mellomledere fire 

forskjellige handlingsrom. Disse er gjengitt nedenfor i en noe forenklet form: 

 

 

Metaforen advokat symboliserer dimensjonen der mellomleder kan opptre som fagspesialist 

og kanskje den fremste blant likemenn. Denne dimensjonen gir mellomlederen innflytelse og 

tillit basert på yrkesprofesjonalitet til å kunne opptre som representant for lærere for sin 

avdeling i ledergruppen eller overfor rektor. Fordelen er at avdelingens synspunkter og 

argumenter kan påvirke sentrale beslutninger, men samtidig med den bakdelen at sentrale 

beslutninger må frontes lokalt på avdelingen, uansett personlig formening. 

Advokat Liaison

Megler Koordinator

M 

Sentralt 

Lokalt 
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Dimensjonen liaison henspiller på mellomlederens muligheter til å kunne kommunisere med 

forskjellige grupper og enheter, både innad i organisasjonen og ute i omverdenen. Som 

mellomleder kan vedkommende knytte avdelingen og skolen til organisasjoner ute i 

samfunnet. Dette fordrer imidlertid at mellomlederen har tillit både innad og ute blant 

organisasjonen. Ikke minst gir denne informasjonen og det brede kontaktnettverket en 

innflytelseskanal oppover i organisasjonen. 

Metafor megler hentyder til mellomlederens egen innflytelse på avdelingen slik det skapes 

gjennom dialog, diskusjon og drøfting med avdelingen. Dette omfatter også støtte til 

fagteamene, personlig støtte til enkelte lærere og kolleger, samt utveksling av informasjon og 

erfaringer med lærere på avdelingen, og kolleger på mellomledernivå.  

Metaforen koordinator peker på dimensjonen hvor mellomlederen kan yte innflytelse 

gjennom sin administrative rolle. Dette innebærer blant annet planlegging, møteledelse, 

oppfølging og veiledning, medarbeidersamtaler, osv.  

Disse handlingsrommene tyder på at mellomledere har en større innflytelse overfor lærere enn 

rektor. Av den grunn argumenterer Paulsen at man ikke må overse den konstruktive rollen 

mellomledere kan ha i endringsprosesser, og især gjelder det endringer knyttet til pedagogikk, 

didaktikk, innhold og metoder. Mellomlederens innflytelse på lærernes kompetanse er 

indirekte og går gjennom lærernes praksisfellesskap. Dette gjør at mellomleder kan fungere 

som motivator, megler og agendasetter (Smedstad, 2012, s. 8–9). 

Gunnarsdóttir (2017) påpeker at mellomledere er spesielt utsatt for rollekonflikter i sin 

stilling. Især er det etiske problemstillinger og emosjonelle belastninger som tynger 

mellomlederne. Hennes studie viser at toppledere, i skolesammenheng rektorer, er mindre 

utsatt for etiske dilemmaer og er til en viss grad beskyttet av hierarkiet. Dette skyldes blant 

annet at topplederne fatter de strategiske beslutningene, og selv om intensjoner ofte er gode, 

har ikke de detaljkunnskap om hvordan prosessene utføres. Dette innebærer at toppledere kan 

skyve noen av sine utfordringer over på mellomledere. Dermed må mellomledere veie 

hensynet til faglig kvalitet opp mot de økonomiske faktorene. 

Hennes studie viser at mellomlederne kan få innskrenket sitt handlingsrom på grunn av 

begrensninger i økonomiske faktorer, sentralisering av planer og strategiske beslutninger. 

Dette medfører at mellomledere kan oppleve to typer dilemmaer, den ene knyttet til etiske 
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verdier og den andre med hensyn til personlig tvil. For eksempel dersom mellomlederen anser 

dialog som en viktig ledelsesverdi, kan det være vanskelig å forsvare eller være lojal mot 

beslutninger fattet uten demokratisk prosess. Dette vil dessuten kunne gi signal om at 

mellomlederen selv ikke har tro på det, med den påfølgende usikkerheten og motstanden. I 

tillegg til dette må mellomlederen hanskes med personlige tvil, f.eks. om varigheten av sin 

stilling, osv. 

I sin studie fant Gunnarsdóttir (2017) at mellomledere har tre forskjellige strategier for å 

håndtere disse rollekonfliktene. Noen velger å være aktive deltakere og har kanaler og arenaer 

hvor de kan uttrykke sine synspunkter. Dette kan omfatte ærlighet overfor ansatte og lojalitet 

mot ledelsens beslutninger. En annen gruppe velger å fokusere kun på den daglige driften, 

bruke minst mulig tid på de etiske eller personlig dilemmaene, og neglisjerer ansattes 

reaksjoner. En tredje gruppe fokuserer på de etiske og personlige dilemmaene og bruker mye 

mer av sin tid og energi til å håndtere disse enn den daglige driften. Den mest vellykkede 

strategien anvendes av den første gruppen som får gjort jobben samtidig som de får bearbeidet 

sine emosjonelle utfordringer. Hun påpeker imidlertid at spesielt mellomledere opplever 

mangel på arenaer for utlufting av følelser, diskusjoner, tvil, osv. 

2.6 Eget prosjekt i lys av teori 
Med bakgrunn i teoretiske perspektiver nevnt ovenfor, vil jeg utforske hvordan mellomledere 

utøver sin rolle i tilknytning til undervisningsvurdering og oppfølging i en kontekst som 

skoler i Akershus utgjør. Herunder vil jeg også undersøke om mellomledere anvender 

undervisningsvurdering til å fremme refleksjons- og læringsprosesser i sin organisasjon. En 

annen dimensjon ved denne oppgaven vil være å se nærmere på hvordan de gjør det ved de 

forskjellige skolene for å fange opp noe av diversiteten i Akershus fylkeskommune. 

Mellomledere har dessuten, som navnet tilsier, en rolle hvor de på den ene siden må ta hensyn 

til sine lærere samtidig som de også er representanter for skoleeier og skal implementere 

skoleeierstyring. Denne dualiteten i rollen blir noen ganger angitt som «å være mellom barken 

og veden» (Werner, 2011; Egge, 2015; Gunnarsdóttir, 2017), og denne dualiteten krever at 

mellomledere kan finne balansepunktet mellom disse to rollene på en slik måte at de også tar 

hensyn til elevene. Det vil derfor være naturlig at dette studie også ser på denne 

rollekonflikten hos mellomledere. 
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Siden profesjonell utvikling av lærere er et uttrykt mål for undervisningsvurdering (Elstad et 

al., 2015b), vil jeg granske tanker som mellomledere har om denne i lys av pedagogisk ledelse 

og i et relasjonelt perspektiv. Det innebærer også å se nærmere på mellomledernes rolle som 

pedagogiske ledere overfor sin lærergruppe og hvilke verktøyer de benytter seg av for å nå 

målet. Ikke minst vil jeg også søke å granske hvilke strategier mellomledere i skolen velger 

for å håndtere rollekonfliktene. Dette temaet er forsøkt kartlagt ved å inndele og undersøke 

fire forskningsspørsmål: 

1. Hvorfor gjennomføres undervisningsvurdering ifølge mellomledere? 

2. Hvordan behandles undervisningsvurdering ved den enkelte skolen, og hvilken 

rolle har mellomleder(e) i dette arbeidet? 

3. På hvilken måte involveres skolens ledelse, især mellomledere, i 

undervisningsvurdering? 

4. Hvilke tiltak iverksettes av skolen som følge av undervisningsvurdering? 
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3 Forskningsdesign og metode 
I dette kapitlet søker jeg å belyse oppgavens forskningsdesign, og deretter vil jeg gi 

begrunnelse for de valgene som er gjort. Dette etterfølges av et kapittel om utvalg med 

kriterier for valg av informanter. Dernest et kapittel om intervju om metode og begrunnelse 

for denne valgte metoden. Til slutt presenter jeg arbeidet knyttet til forarbeid og 

gjennomføringen av intervju. 

3.1 Metodisk tilnærming 
Forskningsmetode kan defineres på to måter: 

1. Framgangsmåter som brukes for å besvare eller belyse problemstillinger eller 

forskningsspørsmål 

2. Framgangsmåter som vi bruker for å få kunnskap 

Begge disse definisjonene er vide, men for at noe skal kunne kalles forskning, stilles det krav 

om systematikk i utprøving, begrunnelse for synspunkter som presenteres og en kritisk 

holdning til egne resultater. 

(Kleven, Tveit og Hjardemaal, 2011, s. 16) 

Målet med min masteroppgave er å få mer kunnskap om mellomlederes oppfølging av lærere 

med utgangspunkt i undervisningsvurdering, samt tilhørende utfordringer og muligheter. Ved 

valg av metode vil man ofte ta hensyn til hvilken type data man ønsker å samle inn. Dette 

fordi metoden fungerer som et instrument/verktøy for å få tak i den kunnskapen som skal 

besvare eller belyse de problemstillinger forskeren har. 

Siden jeg ønsker å analysere og drøfte hvordan mellomledere følger opp sine lærere basert på 

undervisningsvurdering, og hvilke muligheter og utfordringer de ser knyttet til denne, passer 

det å anvende et fenomenologisk perspektiv og et kvalitativt komparativt design (Grønmo, 

2004). Innhenting av dybdeinformasjon fra et lite antall informanter er dessuten i samsvar 

med Thagaard sin definisjon av kvalitativ forskningsstrategi (Thagaard, 2009, s. 17ff). Den 

kvalitative forskningsstrategi er også valgt fordi formålet med masteroppgaven er å få innsikt 

og gå i dybden på et valgt tema. Som Dalen påpeker er det «et overordnet mål for kvalitativ 

forskning er å utvikle forståelsen av fenomener som er knyttet til personer og situasjoner i 
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deres sosiale virkelighet» (Dalen, 2011, s. 15). Ifølge Postholm innebærer denne strategien å 

tolke og forstå deltakerens perspektiv (Postholm, 2010, s. 17). 

Jeg har gjennomført dybdeintervjuer med fire skoleledere fra to ganske forskjellige 

videregående skoler i Akershus fylkeskommune. Tilnærmingen er fenomenologisk da 

informanter bidrar med å beskrive sin oppfatning av undervisningsvurdering ut fra sin 

situasjon (Grønmo, 2004). Og ettersom målet med oppgaven er «å finne den sentrale 

underliggende meningen i eller essensen i en opplevd erfaring» (Postholm, 2010, s. 78), 

passer det med fenomenologisk perspektiv og et kvalitativt komparativt design. Kvale og 

Brinkmann beskriver dette i følgende ordelag: «Når det er snakk om kvalitativ forskning, er 

fenomenologi mer bestemt et begrep som peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener 

ut fra aktørenes egne perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av informantene» 

(Kvale og Brinkmann, 2009, s. 45). 

Det komparative kvalitative designet innebærer å fortolke meningene og erfaringene til 

informantene i en sammenliknende analyse. Sammenlikningen er viktig for forskning og deles 

gjerne inn i to måter å gjøre komparative studier på. Mens den ene fokuserer på utvikling over 

tid, sammenlikner den andre fenomener i samtid. For min oppgave passer det å bruke den 

andre måten som strategi for å analysere mine data. Andersen (2013) gir en oversikt over 

hovedtyper av komparative design. Og en av hovedstrategiene ser på sammenlikning av case 

som er ganske forskjellige, men hvor bestemte sammenhenger er felles. Valg av denne 

strategien passer derfor til min studie da skolene i mitt utvalg er vesentlig forskjellig fra 

hverandre, men de har begge undervisningsvurdering som et felleselement. Andersen påpeker 

at dersom man kan finne regelmessigheter til tross for ulike case, er det en indikator på 

generalitet og robusthet (2013, , s. 91, 103–104). 

3.2 Utvalg 
Ved bruk av kvalitativ forskningsmetode er et av valgene som må foretas valg av informanter. 

Da jeg skulle velge hvem som skulle være informant, var det viktig for meg at informanten 

hadde erfaring med og ønske om å fortelle sine tanker, meninger og erfaringer med 

undervisningsvurdering. Utvalget er slik sett basert på strategiske overveielser siden 

informanter er valgt basert på kvalifikasjoner og egenskaper som er strategiske med hensyn til 

mine forskningsspørsmål (Thagaard, 2009, s. 55ff). 
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Mine informanter kommer fra to videregående skoler som i flere år har gjennomført 

undervisningsvurdering. De valgte skolene er ganske forskjellig fra hverandre. Disse skolene 

ble valgt fordi jeg ønsket å kunne få inntrykk av forskjellene som eksisterer blant 

videregående skoler i fylkeskommunen, selv om Akershus fylkeskommune utad presenterer 

seg som én enhet. Slik sett er valget av disse to forskjellige skoler en del av det komparative 

designet som jeg har valgt for dette studie, da jeg sammenlikner og ser på forskjellene mellom 

disse. Andersen angir at innfallsvinkelen endrer seg avhengig av om fokus er på likheter og 

forskjeller. Generelt vil smale sammenlikninger få fram forskjeller, mens vide 

sammenlikninger vil vise likhetene (2013, s. 104).  

De valgte skolene skiller seg fra hverandre på flere måter. Den ene skolen har en kapasitet på 

over 1000 elever, mens den andre har ca. halvparten av elevene. Den ene skolen ligger i 

landlige områder, mens den andre befinner seg i en by. Også programområder som tilbys er 

noe forskjellig fra den ene skolen til den andre. Men selv om disse to skolene ellers skiller seg 

betraktelig, både med hensyn til geografisk plassering, studieretninger som tilbys og elevenes 

bakgrunn, er undervisningsvurdering et felles element for begge skolene. 

For å komme i kontakt med informanter som var interessert i mine forskningsspørsmål, ble 

det sendt ut en epost til rektorer ved forskjellige videregående skoler i fylkeskommunen. Etter 

en del arbeid kom jeg i kontakt med fire informanter, hvor av tre er avdelingsledere og en 

administrativleder – alle er å regne som mellomledere. 

3.3 Forforståelse 
En av utfordringene ved valg av kvalitativ forskningsmetode er forskerens egen forforståelse 

av temaet. Dette kan sees på som både noe positivt og negativt. Positivt i det henseende at 

forforståelsen danner grunnlaget for tolkninger som forskeren gjør og kan berike den 

kontekstuelle kunnskapen. Men den kan også virke negativt ved at den hindrer forskeren i å se 

nye perspektiver ved fenomenet under granskning. Det er derfor viktig at mine tanker, 

meninger, observasjoner, erfaringer og fortolkninger ikke blir framtredende eller dominerende 

i analysen av datamaterialet (Grønmo, 2004). 

Selv om min personlige forforståelse ikke skal ha en dominerende påvirkning, er det ikke til å 

unngå at min kunnskap om teoriene og den subjektive tolkningen av disse teoriene vil ha en 

påvirkning når datamaterialet siden skal analyseres og tolkes. Informantenes beskrivelser 
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tolkes i kontekst av skolen som organisasjon, og siden jeg selv også har mangeårig erfaring 

med undervisningsvurdering fra videregående skole, vil dette danne et utgangspunkt for 

refleksjon over informantenes beskrivelser, meninger og erfaringer. 

3.4 Intervju 
Siden målet med studie er å få innsikt i tanker, meninger og erfaringer som skoleledere har 

med undervisningsvurdering, var det nødvendig for meg å snakke med informantene for å få 

tak i denne kunnskapen. I slike fenomenologiske studier er ofte intervju den eneste metoden 

for å samle inn data (Postholm, 2010). Et slikt intervju er en profesjonell samtale om et 

utvalgt tema. Ifølge Kvale er formålet med det kvalitative forskningsintervju å forstå sider ved 

intervjuobjektets dagligliv fra hans eller hennes perspektiv (Kvale et al, 2009, s. 137).  

Et kvalitativt forskningsintervju kan gjennomføres på forskjellige måter, fra åpen via 

semistrukturert til strukturert. Da målet med intervjuet er å koble informantens subjektive 

tanker, meninger, observasjoner, erfaringer og fortolkninger med teori, er det hensiktsmessig 

å anvende et semistrukturert intervju (Kvale et al., 2009, s. 47). Samtidig har dette 

forskningsdesignet sine begrensninger da disse intervjuene kun gir et subjektivt og 

tidsavgrenset bilde av informantenes virkelighet. Og resultatene fra disse kun kan være 

generaliserbare for hvordan man kan nyttiggjøre seg av undervisningsvurdering for å utvikle 

skolen som organisasjon. 

3.4.1 Forarbeid 

I forprosjektet bestemte jeg for meg å se nærmere på undervisningsvurdering og hvilke 

implikasjoner den har for lærere. Herunder vil også undervisningsvurdering kunne bidra til 

utvikling av kunnskapen hos lærere, på avdelingsnivå og på skolenivå. Dette forprosjektet 

baserte seg på kvantitativ tilnærming hvor jeg utviklet et digitalt spørreskjema som ble sendt 

til elleve skoleledere. Svarene fra disse ble sammenliknet, men jeg fant raskt ut at det var en 

tilnærming som ikke passet til min problemstilling. 

I forbindelse med masteroppgaven fortsatte jeg med mitt fokus på undervisningsvurdering, 

men endret tilnærmingen fra kvantitativ til kvalitativ. Temaet for undersøkelsen ble formulert 

og inndelt i fire forskningsspørsmål. Disse ble brutt ned i flere mindre intervjuspørsmål. Det 

ble også laget en intervjuguide som sammen med infoskriv ble sendt til informantene. Et 
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fiktivt intervju ble også utført for å teste det tekniske utstyret og opptakene. Disse tiltakene 

bidrar til å sikre datakvaliteten og troverdigheten til dette studiet. 

3.4.2 Gjennomføring 

Selve gjennomføringen av intervjuene ble gjort på hver av de to videregående skolene. To av 

intervjuene ble gjennomført på en skole på samme dag, mens på den andre skolen ble 

intervjuene gjennomført på to forskjellige dager. Det ble gjennomført to intervjuer på hver av 

de to skolene. På den ene skolen intervjuet jeg to avdelingsledere, og på den andre skolen 

intervjuet jeg en avdelingsleder og en administrativleder. Samtykke fra hver av dem ble 

innhentet, og tidspunktet for intervju ble avtalt før selve intervjuet ble gjennomført. 

Intervjuene varte mellom 45-minutter og omtrent en time, og de ble tatt opp med en digital 

opptaker. På denne måten kunne jeg fokusere helt og holdent på det informanten hadde å si, 

og stille oppfølgingsspørsmål hvis det var behov. Disse intervjuene ble siden transkribert. I 

løpet av transkripsjonen ble personopplysninger anonymisert, og opptakene vil slettes ved 

prosjektets slutt. Intervjuguiden ble bygget ut fra mine fire forskningsspørsmål. Hver av disse 

ble utdypet med flere intervjuspørsmål. I tillegg til disse, stilte jeg oppfølgingsspørsmål der 

det falt naturlig. Disse kunne være formulert som «Hva mener du med det?» eller «På hvilken 

måte?», osv. Intervjuguiden dannet slik sett bare utgangspunktet for intervjuene, mens 

oppfølgingsspørsmålene kom der det var behov for ytterligere utdypning (Kvale og 

Brinkmann, 2009, s. 47). 

Intervjuene hadde form som en dialog hvor jeg forsøkte å få informantene til å tale mest 

mulig, men samtidig holde seg til temaet. Informanter formulerte svarene sine selv, og de fikk 

god tid og mulighet til å beskrive sine tanker, meninger og erfaringer. Som oftest var det bra 

flyt i samtalene, og jeg brukte stadig lyder som «hm» eller nikket for å signalisere at jeg fulgte 

med det informanten hadde å si. Dette var også som et tegn på ønske om ytterligere 

forklaring. Med jevne mellomrom oppsummerte jeg også det informanten hadde sagt for å få 

bekreftet eller avkreftet min forståelse av det informanten hadde fortalt. 

Et intervju er et samspill mellom forskeren og informanten, og kunnskapen som produseres 

gjennom intervju, vil kunne påvirkes av forholdet mellom forskeren og informanten, 

uavhengig av om forskeren og informanten kjenner hverandre fra før eller ei. Et intervju vil 

derfor alltid kreve en balanse mellom forskerens ønske om innhenting av informasjon og det 
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etiske ansvaret forskeren har med hensyn til bevaring av informantens integritet. Dette 

betegnes av Kvale som spenninger mellom forskerens vitenskapelig og etisk ansvar (Kvale og 

Brinkmann, 2009, s. 184). 

Forskjell i skolelederes meninger, erfaringer og arbeidsmåter knyttet til 

undervisningsvurdering, er det som gjør dette studiet interessant. Gjennom analyse av disse 

meningene, erfaringene og arbeidsmåtene kommer det fram hvordan skoleledere opplever 

undervisningsvurderingen, og om det finnes likheter eller forskjeller mellom disse 

opplevelsene. En tolkning av disse vil danne grunnlaget for å kunne si noe om resultatene fra 

disse kan være generaliserbare for hvordan man kan nyttiggjøre seg av 

undervisningsvurdering for å utvikle skolen som organisasjon. 

3.5 Analytiske tilnærminger 
Før jeg kunne gjennomføre analyse av meningsinnholdet i intervjuene, var det nødvendig å 

foreta transkribering av intervjuene. Dette var en tidkrevende prosess. Mens jeg transkriberte, 

begynte jeg også å planlegge hvordan jeg skulle analysere intervjudataene. I ettertid har jeg 

kommet fram til at jeg burde i større grad ha planlagt analysen før gjennomføring av 

intervjuene. Kvale og Brinkmann anbefaler følgende:  

«Tenk over hvordan intervjuene skal analyseres før de utføres. Analysemetoden du 

bestemmer deg for – eller i hvert fall vurderer å bruke – vil deretter styre 

intevjuforberedelsene, som utarbeiding av intervjuguiden, intervjuprosessen og 

transkriberingen. I slike analyseformer – hvor man tolker underveis – blir en vesentlig 

del av analysen ‘fremskyndet’ til selve intervjusituasjonen. Den endelige analysen blir 

da ikke bare enklere, den vil også være basert på tryggere grunn».  

(Kvale og Brinkmann, 2009, s. 198) 

 I neste avsnitt beskriver jeg hvordan jeg gikk fram for å transkribere og analysere innholdet 

etter at intervjuene var gjennomført. 

3.5.1 Transkribering 

Jeg begynte med transkriberingen etter at alle intervjuene var gjennomført. Dette gjorde jeg 

for at transkriberingen av alle intervjuene skal bli så likt som mulig. Lydfilene ble skrevet ned 
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ordrett så langt det lot seg gjøre. Jeg benyttet meg ikke av transkripsjonskonvensjoner oppgitt 

av Kvale et al. (2009:190–191). Men som Kvale et al. påpeker er strukturering av 

intervjumaterialet i tekstform allerede en begynnelse på analysen (Kvale og Brinkmann, 2009, 

s. 188–189). 

Ved transkripsjon omvandles intervjudata fra talespråk til skriftspråk, og denne overføringen 

medfører at en del informasjon går tapt, slik som toneleie, kroppsspråk, nøling, osv. Kvale et 

al. (2009:186–817) beskriver det som abstrahering og fiksering av intervju i skriftlig form, og 

at transkripsjon kan sees på som oversettelser fra talespråk til skriftspråk, der konstruksjoner 

underveis krever en rekke vurderinger og beslutninger. Siden målet med dette studiet er å 

kartlegge meninger og oppfatninger, valgte jeg å bruke en transkripsjonsstil som var nærmest 

skriftspråket. Under transkribering var jeg opptatt av og bevisst på om jeg hadde fått med meg 

meningen og oppfatningen til intervjuobjektet knyttet til problemstillingen. Og for å sikre 

dette, hørte jeg på opptaket av intervjuet flere ganger og gikk tilbake til dette hver gang jeg 

var i tvil. 

For å sikre at transkriberingen var i tråd med det intervjuobjektene hadde sagt, ble 

transkripsjonsfilen sikret med passord og sendt til intervjuobjektene. De fikk deretter omtrent 

to måneder på å lese gjennom og komme med tilbakemeldinger. Tre av respondentene hadde 

ingen bemerkninger, et ytret ønske om en mindre endring. 

3.5.2 Strukturering og analyse 

Det neste trinnet var å strukturere og analysere datamaterialet. For å få oversikt over hva de 

forskjellige respondentene hadde svart på de ulike intervjuspørsmålene, ble det laget et 

sammenlikningsdokument og meningsfortetting ble benyttet som metode. Denne metoden 

innebærer at lange setninger komprimeres til korte setninger, men på en slik måte at 

respondentens meninger gjengis med få ord (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 212).  

For å frem essensen i det som var sagt av intervjuobjektene, begynte jeg med å lese gjennom 

det transkriberte materialet og notere ned stikkord for meg selv. Denne prosessen ble gjentatt 

flere ganger for hver av respondentene. Gjennom denne prosessen ble jeg oppmerksom på 

beskrivelser som kunne belyse fenomener jeg ønsket å undersøke. Samtidig valgte jeg også å 

ta vekk gjentagelser og deler som jeg ikke anså som vesentlige for min studie. 
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I det videre arbeid med analysen lot jeg mine forskningsspørsmål fungere som 

hovedkategorier, mens intervjuspørsmål knyttet til hvert av forskningsspørsmålene fungerte 

som underkategorier og dannet strukturen for mitt sammenlikningsdokument. Kategorisering 

reduserer og strukturerer store intervjutekster i form av tabeller eller figurer (Kvale og 

Brinkmann, 2009, s. 210). For mitt vedkommende lagde jeg en tabell slik at jeg kunne få 

dannet en oversikt over de store mengder med transkripsjoner og gjøre det lettere for meg å 

sammenlikne datamaterialet. 

I praksis forsøkte jeg å samle uttalelser og beskrivelser av handlinger og prosedyrer som 

skolelederne uttrykte for å kunne se etter mønster av erfaringer og meninger. På denne måten 

klarte jeg å komprimere datamaterialet slik at det ble håndterlig. Dette materialet representerer 

nå også den sentrale meningen i skoleledernes uttrykte opplevelser. Målet med en 

fenomenologisk analyse av datamaterialet er nettopp å få fram det essensielle – mønsteret – i 

sosiale fenomener slik det oppleves av de involverte. 

3.6 Etiske vurderinger 
Ifølge forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 

(2016) er det viktig at forskeren utviser særlig aktsomhet og ansvarlighet i situasjoner der 

individet aktivt bistår med å skaffe informasjon, f.eks. i form av intervju. Som forsker var det 

derfor viktig for meg å være observant på de etiske vurderingene i alle faser av studiet, fra 

planlegging til rapportskriving. Nedenfor vil jeg beskrive de etiske vurderingene og valgene 

som jeg foretok underveis. 

En av de viktige punktene i forskningsetikk er konfidensialitet. Det innebærer blant annet at 

informanter ikke skal kunne gjenkjennes og/eller identifiseres. Dette har forsøkt å oppnå ved 

anonymisere både informantene og skolene der de arbeider til daglig. Informantene har fått 

betegnelser som AA, dvs. informant A fra skole A. Ved å betegne på denne måten skal det 

ikke være mulig å kunne spore tilbake til de fire informantene (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 

195).  

Jeg har videre fulgt retningslinjer fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) for informasjon, 

samtykke og databehandling. Før intervjuene ble gjennomført fikk alle informanter tilsendt 

informasjonsskriv om bakgrunn og formålet med oppgaven, hva det ville innebære å delta i 
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studie, hvordan innhentet informasjonen ville bli behandlet og erklæring om at deltakelsen var 

frivillig. Intervjuguide med mulige spørsmål ble også tilsendt på forhånd. 

I kvantitativ forskning brukes gjerne begreper som validitet, reliabilitet og generalisering for 

å kunne si noe om kvaliteten på et forskningsprosjekt (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 246). I 

kvalitativ forskning brukes begrepene troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet som 

alternativ til disse (Postholm, 2010). Troverdighet beskriver i hvilken grad studie er 

gjennomført på en tillitsvekkende måte. Bekreftbarhet innebærer at forståelsen som kommer 

fram gjennom studie også kan bekreftes av andre studier. Overførbarhet er en vurdering av 

hvor vidt funnene og tolkningene av gjeldende studie også kan benyttes i andre 

sammenhenger. 

3.6.1 Troverdighet 

Kvale og Brinkmann påpeker at «Å validere er å kontrollere» (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 

254). For meg som forsker betyr det jeg må spesielt være oppmerksom på min subjektivitet 

som mulig feilkilde ved transkribering og kategorisering av data. For å bøte på det, har jeg 

vært åpen om hvordan dataene har blitt behandlet, hva som er mine meninger og tolkninger, 

og hva som er direkte referat fra intervjuene. På denne måten har jeg søkt å styrke 

troverdigheten til studiet.  

Et annet moment, som jeg må ta hensyn til, er at siden jeg selv har erfaring med dette 

fenomenet, kan min forforståelse påvirke min analyse. På den ene siden kan den være nyttig 

for å tolke resultatene, men på en annen side kan den medføre at jeg overser funn som ikke 

samstemmer med mine erfaringer. For å styrke troverdigheten i studiet har jeg derfor gjort det 

klart hva som danner grunnlaget for mine konklusjoner slik at resultater kan vurderes opp mot 

dette (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 199). 

En annen måte å ivareta troverdigheten på er ved å høy grad av gjennomsiktighet. Dette har 

jeg søkt å oppnå ved å beskrive arbeidsprosessen i detalj og hvilke avveininger jeg har gjort 

underveis. Siden en kvalitativ undersøkelse er en situert analyse, må tolkningen gjøres utfra 

konteksten. Ved å være åpen om hvordan analysen har blitt gjennomført og hva som danner 

det teoretiske grunnlaget for dens tolkning, gis det mulighet for å kunne forstå og kontrollere 

mine tolkninger (Thagaard, 2009, s. 201ff). 
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3.6.2 Bekreftbarhet  

Bekreftbarhet er et mål på hvor pålitelig resultatene er, og sier noe om forskningsresultatenes 

konsistens og troverdighet. Med andre ord sier bekreftbarhet noe om respondenten vil endre 

sine svar i et intervju med en annen forsker. En feilkilde i denne sammenheng kan være 

ledende spørsmål eller kommentarer fra intervjueren som kan medføre at intervjuobjekter 

svarer annerledes enn de kanskje ellers ville ha gjort. Denne utilsiktede påvirkningen fra 

intervjueren kan defineres som intervjuerens reliabilitet (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 250).  

Jeg forsøkte å være observant på dette under intervjuene og under analysen for å kunne styrke 

påliteligheten av studiet. Videre var det viktig for meg å være kritisk til fortolkningene i 

analysefasen så disse ikke ble påvirket av mine egne tolkninger siden jeg selv også har 

erfaring fra fenomenet under granskning. 

 

3.6.3 Overførbarhet  

Overførbarhet eller generalisering kan inndeles i tre typer: den naturalistiske, statistiske og 

analytiske. Generalisering gjør at vi skaper oss forventninger med bakgrunn i våre tidligere 

erfaringer, eller at vi angir sannsynlighet for at noe kan inntreffe; eller at vi foretar en 

vurdering av hvor vidt et resultat fra en situasjon kan gjøres gjeldende i en annen, men 

tilsvarende situasjon. For dette studiet passer det å anvende analytisk generalisering, det vil si 

å foreta en begrunnet vurdering av i hvilken grad funnene og tolkningene av dette studiet også 

kan benyttes i andre relevante situasjoner (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 265ff). 

Resultatene fra dette studiet gjelder i og for seg bare for de skoleledere som deltok i studie og 

skolene som disse arbeider ved. Men det åpnes for at en del resultater også kan ha relevans i 

andre sammenhenger hvor leseren finner gjenklang av disse i andre tilsvarende situasjoner.  

Som Kvale og Brinkmann påpeker er «en vanlig innvending mot intervjuforskning at det er 

for få intervjupersoner til at resultatene kan generaliseres». Men kvalitativ forskning har i 

liten grad generalisering som mål; derimot ønsker man gjerne å utvikle forståelse og 

tolkninger som kan overføres til andre liknende situasjoner. 
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3.7 Oppsummering 
Jeg har valgt å anvende et fenomenologisk perspektiv og et kvalitativt komparativt design. 

Utvalget av informanter er basert på strategiske overveielser og har mangeårig erfaring med 

undervisningsvurdering som verktøy. Semistrukturerte intervjuer ble gjennomført for 

innsamling av datamaterialet. Ved transkribering av intervjuene ble det brukt en 

transkripsjonsstil som var nærmest skriftspråket. Meningsfortetting ble brukt som metode for 

å gjøre datamaterialet håndterlig og for å få oversikt over informantenes ståsted. Etiske 

vurderinger ble gjort kontinuerlig underveis i prosessen. 
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4 Presentasjon av data 

4.1 Innledning 
Den metodiske tilnærmingen, prosessen knyttet til innsamling av data og de etiske 

vurderingene har blitt beskrevet i kapittel 3. I dette kapitlet vil jeg gi en presentasjon av 

skolene og undervisningsvurdering, etterfulgt av en empiri-basert gjennomgang av 

mellomlederes rolle knyttet til igangsetting, gjennomføring og anvendelse av resultater fra 

undervisningsvurdering. Videre vil det være en sammenlikning av likheter og forskjeller i 

mellomledere sin rolle ved disse to videregående skolen. Hele kapitlet vil avsluttes med en 

oppsummering med pekepinn på mulige implikasjoner for mellomlederes praksis. 

4.2 Sammenlikning av skoler 

4.2.1 Presentasjon av skoler og undervisningsvurdering 

Alle mine informanter kommer fra to videregående skoler i Akershus. Dette gjør at de har en 

del fellesfaktorer knyttet til undervisningsvurdering slik som tidspunkt for gjennomføring, 

veiledningen og informasjonen som gis skolene i forkant av undersøkelsen, systemet som 

anvendes for innsamling av data, osv. Men skolene skiller seg når det gjelder geografisk 

plassering, størrelse på bygningsmassene, antall elever og antall ansatte. Studieretninger, 

programområder og utdanningsfag som tilbys ved skolene er også forskjellige. 

Undervisningsvurdering er imidlertid et felles element for begge skolene. Skolen som ligger i 

byen vil jeg heretter betegne som skole A, mens den andre skolen vil betegnes skole B. 

Undervisningsvurdering er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elevene svarer anonymt. 

Lærere blir som oftest vurdert av to elevgrupper og kan sjelden påvirke hvilke grupper/klasser 

de skal bli vurdert av. Elevene vurderer lærerens undervisning med hensyn til forskjellige 

faktorer. Disse er gjengitt nedenfor: 

• Motivasjon og mestring 

o Faglig motivasjon 

o Tilpasset opplæring 
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• Klasseledelse 

o Arbeidsro 

o Struktur 

o Lærer-elev relasjon 

o Engasjement 

o Digitale verktøy 

 

• Vurdering 

o Vurdering for læring 

o Egenvurdering 

 

Læreren får vite resultatene omtrent en uke etter at alle gruppene har gjennomført 

undersøkelsen og fristen for gjennomføringen har utgått. Det forventes at læreren, etter å ha 

gjennomgått resultatene, tar disse opp med elevgruppen som har evaluert, og sammen med 

elevene ser på mulige forbedringer av undervisningspraksisen. 

 

Undervisningsvurdering er dessuten ofte også ett av punktene på medarbeidersamtalen med 

nærmeste leder, som oftest en mellomleder. Hensikten med medarbeidersamtalen er å veilede 

læreren og profesjonsutvikling hos vedkommende. I denne samtalen diskuteres det som bør 

forbedres og hvordan denne forbedringen kan skje. Undervisningsvurdering har ikke som 

erklært mål å kontrollere, ei heller skal resultatene brukes til noen form for sanksjon overfor 

lærere (Elstad et al., 2015, s. 59). Men om de oppfattes som kontroll, er et empirisk spørsmål. 

4.2.2 Sammenlikning med hensyn til utviklingsorientering 

Inntrykket jeg har fått dannet meg tilsier at skolene har noe ulik utviklingsorientering. Selv 

om ledelsen ved begge skolene er opptatt av å utvikle sin skole, er ikke tiltakene satt i system 

ved begge skolene. Skole B har kommet lenger i å implementere tiltak som bidrar til 

skoleutvikling, og gjøre disse til en fast del av skolehverdagen. Eksempler på slike tiltak er 

kollegaveiledning, tettere oppfølging av lærere fra mellomledere gjennom samtaler og rektors 

jevnlige oppfølging av den enkelte mellomlederen. Ved skole A er har de så vidt kommet i 

gang med kollegaveiledning, oppfølging av lærere gjennom samtale med mellomlederen skjer 

kun en gang i året, og rektors oppfølging av mellomledere er begrenset til ledermøter.  
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Slik sett er begge skoler utviklingsorienterte, men skole A kan se ut til å ha kommet lenger på 

grunn av større fokus på skoleutvikling hos rektor og ledelsen. Imidlertid er det viktig å huske 

at skole B har færre ansatte og mindre antall elever, mens skole A er nesten dobbelt så stor 

med hensyn til antall ansatte og antall elever. Det er derfor rimelig å anta at å få en stor 

organisasjon til å bli utviklingsorientert og «marsjere i takt» er en mer krevende prosess enn 

hos en mindre organisasjon. 

4.3 Igangsetting, gjennomføring og anvendelse 
Prosessen knyttet til igangsetting er noe ulik, men tildeling av faggrupper gjøres mer eller 

mindre på samme måte ved begge skolene. Gjennomføring av undervisningsvurdering er 

tidsavgrenset fra Akershus fylkeskommunen sin side, og ledelsen får tilgangen til å kunne 

administrere fra oktober. Denne tidsavgrensningen fører til at undersøkelsen gjennomføres i 

løpet av januar, stort sett like før eller etter terminslutt. Resultatet fra undersøkelsen foreligger 

i midten av februar. Resultater fra undervisningsvurdering ses i sammenheng med andre 

liknende undersøkelser og disse undersøkelser anvendes som verktøy med det mål å utvikle 

skolen. 

4.3.1 Hvorfor gjennomføres undervisningsvurdering ifølge 
mellomledere? 

Mellomledere legger vekt på forskjellige dimensjoner når de skal beskrive hva de anser som 

den viktigste grunnen til at undervisningsvurdering gjennomføres. Blant mellomledere 

oppfattes undervisningsvurdering som en del av skoleeierstyring. På skole B beskriver for 

eksempel en av mellomlederne det i følgende ordelag: 

«Det er jo først og fremst fordi at noen har sagt at vi må det … Men det betyr ikke at 

vi [ledelsen] ikke synes at det er et bra verktøy, for det synes vi. Det er noen av våre 

lærere som synes det er litt ekkelt, men de fleste er helt innforstått med at dette skal de 

gjøre. De liker nok ikke det sånn kjempe bra. Jeg tror kanskje ikke det. Mange gjør vel 

ikke det. Men de vet at dette er noe de skal, og noe alle andre [lærere] gjør også. Sånn 

at jeg opplever ikke det som noe stort problem.» 

Her peker mellomlederen først på dette er en ordning som er styrt ovenfra og at mellomledere 

i sin rolle er pliktige til å implementere denne delen av skoleeierstyringen. Så beskrives det at 
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undersøkelsen kan danne grunnlag for rollekonflikt mellom lærere og mellomleder, men at 

dette grunnlaget svekkes ved at lærere er innforstått med dette er noe de skal gjøre som 

arbeidstakere. Dessuten legitimeres denne ordningen med at det er noe alle andre [lærere] 

gjør også, og at vedkommende derfor ikke opplever det som noen stor utfordring i sin rolle 

som mellomleder. Vedkommende er dessuten positiv innstilt til denne undersøkelsen og anser 

det som et nyttig verktøy. 

En annen mellomleder peker også på denne konflikten mellom forventningene som 

mellomledere har til lærere i kraft av sin stilling og lærernes opplevelse av nytteverdien til 

denne undersøkelsen. Vedkommende ordlegger seg slik: 

«Sånn at vi [ledelsen] må prøve å forsikre seg om at det blir oppfattet som nyttig [av 

lærere] … evaluering av undervisning bør jo uavhengig av den formaliserte, som er 

vedtatt, uavhengig av den være en del av enhver lærers pedagogiske opplegg og 

langsiktig tenkning». 

Mellomlederens kommentar om å forsikre seg at det blir oppfattet som nyttig tyder på at det 

ikke er tilfelle blant mange lærere. Denne erfaringen bekrefter slik sett resultatene fra studie 

gjennomført av Lejonberg et al. (2018). Videre angir kommentaren mellomlederens 

forventning til lærere om at evaluering av undervisning bør være en uavhengig del av deres 

pedagogiske praksis.  

En annen mellomleder har elevsentrert fokus, men er også opptatt av å kunne anvende det i 

sin rolle som mellomleder til å påvirke lærere, sier det slik: 

«Jeg tenker at målet, det ultimate målet, er jo at elevene skal lære mer. Og for at 

eleven skal lære mest mulig så må jo vi [ledelsen og lærere] finne ut av hva de har 

behov for. Og det gir et godt grunnlag for samtale, diskusjon med elevene. Om det har 

med vurdering å gjøre, eller om det har med arbeidsro. Det er en fin måte å få elevene 

på banen for at de skal si noe om hva de ønsker.  

Også er det et veldig godt utgangspunkt for samtale med læreren hvor læreren kan 

reflektere rundt sin egen praksis. Og si noe om disse ulike elementene i 

undervisningsvurderingen. Så hovedmålet er jo at elevene skal lære mer.» 
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Denne mellomlederen angir elevens læring som den primære årsaken til gjennomføring av 

undervisningsvurdering. Men angir at denne også kan anvendes til å skape refleksjon hos 

lærere og til å kunne veilede dem ved hjelp av denne. Denne undersøkelsen kan altså 

anvendes som et verktøy av mellomlederen til å påvirke relasjonen som mellomlederen har til 

den enkelte læreren. 

4.3.2 Hvordan behandles undervisningsvurdering ved den 
enkelte skolen, og hvilken rolle har mellomleder(e) i dette 
arbeidet? 

På skole A har den enkelte mellomlederen for programområde selv ansvaret for å gjøre det 

mest av arbeidet. En av mellomlederne ved denne skolen formulerer det slik: 

«Det er jo sånn at innen oktober så må alle avdelingslederne ha meldt inn lærere som 

det er ønsket eller som skal da gjennomføre, som du har personalansvaret for, som 

skal gjennomføre den der undervisningsvurderingen. Og sjekke at det er korrekt i 

forhold til Conexus. Så blir det da tildelt faggrupper og sånn og den 

undervisningsvurdering kommer jo da, blir jo da klargjort i januar på skolen». 

Mellomlederne utfører selv det tekniske arbeidet i Conexus Insight med å knytte fag og lærere 

som skal ha undervisningen i faget. For noen programområder kan det være samarbeid med 

en annen mellomleder. Vedkommende har selv ansvaret for å administrere undersøkelsen, gi 

informasjon til sine lærere og skrive ut brukernavn, passord og veiledning til disse og elevene. 

Den andre mellomlederen ved den samme skolen forteller at lærere på samme trinn får 

undervisningsvurdering i stort sett de samme fagene for å ha en kontinuitet, og læreren er ofte 

kontaktlærer i minst en av elevgruppene. 

Ved skole B er det én mellomleder som har det administrative ansvaret med å sette i gang 

prosessen med gjennomføring av undervisningsvurdering. Vedkommende peker på den klare 

ansvarsfordeling knyttet til undervisningsvurdering i følgende ordelag: 

«Vi har en rutine som er ganske klar på hva de forskjellige aktørene skal gjøre for noe 

i sammenheng med dette … det er min jobb å administrere undersøkelsen. Så jeg gjør 

alt det tekniske inne i portalen, legger til rette sånn at det er nærmest bare å trykke på 

knappen» 
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Denne mellomlederen informerer rektor slik at det blir et punkt på agenda for ledermøte. På 

denne skolen har dessuten også rektor et personlig møte med mellomledere for 

programområder om undervisningsvurdering i forkant av denne. Mellomlederen har ansvaret 

for å gjøre det tekniske arbeidet i Conexus Insight med å lage koblinger mellom fag og lærere 

hvis undervisningen skal vurderes i faget. Han/hun har dessuten ansvaret for å administrere 

undersøkelsen, informere lærere per epost og legge ut informasjon på skolens hjemmeside. 

Mellomlederne for de forskjellige programområdene ved denne skolen har ansvaret for 

utskrift av brukernavn, passord og veiledning til lærere og elever for sine programområder, 

samt avtale tidspunkt for gjennomføring av undersøkelsen med sine lærere. 

På skole A varierer det blant mellomledere om resultatet sendes til lærere eller ikke. En av 

mellomlederne ved denne skolen sender resultatene til samtlige lærere som vedkommende har 

ansvar for og som har gjennomført undervisningsvurdering. Mens den andre mellomlederen 

velger å sende rapport til bare de lærere som etterspør. 

Ved skole B blir alle lærere fulgt opp av mellomlederne for programområder som de tilhører. 

En av mellomlederne sier det slik: 

«Så setter jeg den i gang når de [lærere] ønsker det, og så avslutter den etterpå. Og 

da får de beskjed om å komme innom meg og hente resultatene … Vi avtaler. Det kan 

godt hende jeg sender det digitalt og sier: ‘Kikk på den, og kom innom her på 

mandag’. Men mange kommer innom og får den i hånda». 

Mellomledere informerer om resultatet per epost. Resultatet for undersøkelsen blir enten sendt 

i digitalt format eller overlevert i papirformat. Mellomledere avtaler tidspunkt med lærere, 

gjennomgår resultatet med dem og blir enige om hva som arbeides videre med og hva som 

skal tas opp med elevene før læreren tar det opp med sin faggruppe. Mellomlederne har på 

denne måten ansvaret for å følge opp lærere som de har personalansvar for, mens 

mellomlederne blir fulgt opp av rektor gjennom møter og epost. 

Mellomlederne ved begge skoler har ganske sammenfallende begrunnelser for gjennomføring 

av undervisningsvurdering. En mellomleder ved skole A begrunner det slik: 

«Så vi får tilbakemelding som regel på hver og en … som jeg sa to forskjellige fag, 

men samtidig får vi oversikt over både klasser og avdelinger … Men det som jeg 

understreket i sted – det er viktig at vi tar det år etter år så vi kan følge opp 
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undervisningen først og fremst. Hovedpoenget eller tyngde på undervisningsvurdering 

ser vi i at lærere tar med seg det de, vi får som resultatet, også snakker vi mellom oss 

og så tar de tilbake i klassene sine, i fagene sine. Så snakker de med elevene, så de får 

… at vi får noe ut av det. Målet er å bli bedre, selvfølgelig» 

Ved skole B gir en av mellomlederne følgende begrunnelse: 

«Jeg tenker at målet, det ultimate målet, er jo at elevene skal lære mer. Og for at 

eleven skal lære mest mulig så må jo vi finne ut av hva de har behov for … og så er det 

et veldig godt utgangspunkt for samtale med læreren hvor læreren kan reflektere rundt 

sin egen praksis, og si noe om disse ulike elementene i undervisningsvurderingen … 

og hvis man tar tilsvarende grupper, så kan det være interessant å sammenlikne over 

tid. Hvorfor? Har du gjort noe med praksisen din som har gjort at resultater blir 

annerledes?» 

Flere mellomledere ved begge skoler oppgir at undervisningsvurdering er viktig, nyttig og bra 

redskap for dem slik at de kan få oversikt, et utgangspunkt for å veilede lærere som de har 

ansvar for, og ikke minst på grunn av de gode oppfølgingssamtalene som de har med lærere i 

etterkant. Mellomledere oppfatter dessuten deler av undervisningsvurdering som en del av 

skolens strategiske plan. En av mellomlederne ved skole A beskriver det slik: 

«Altså du kan jo helt klart finne alle de strategiske områdene gjenspeilet i 

undervisningsvurderingen. Det kan du finne. At undervisningsvurderingen går inn på 

de strategiske mål. Men jeg vet ikke om ditt spørsmål ligger om det blir vektlagt liksom 

som et strategisk viktig instrument. Og ja, det blir den jo, kan du si.» 

Vurdering for læring er en parameter som ifølge flere mellomledere står på den strategiske 

planen for skolen. Og undervisningsvurdering blir ansett som et verktøy for å se på eller måle 

utvikling. En av mellomlederne ved skole B kommenterer det i følgende ordelag: 

«Ja, den brukes i strategiske plan. Men som et verktøy, ikke som et mål i seg selv. Det 

er ikke et mål i seg selv å gjennomføre undervisningsvurderingen … Som et verktøy for 

å se på eller måle vurdering for læring, ja, og i klasseledelse, og arbeidsro.» 
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4.3.3 På hvilken måte involveres skolens ledelse, især 
mellomledere, i undervisningsvurdering? 

Ved begge skoler er ledelsen involvert i prosessen knyttet til undervisningsvurdering på 

forskjellige måter. Ved skole A begynner det som et punkt på agenda for ledermøte hvor man 

bestemmer når undervisningsvurdering skal gjennomføres. Etter dette hviler det meste av 

ansvaret for gjennomføring på mellomlederne selv. Før gjennomføring av 

undervisningsvurderingen tolkes påstander, som ble oppfattet som uklare i det forrige året, på 

nytt av mellomlederne i samråd med avdelingene. Man kommer fram til en ny forståelse i 

fellesskap på ledermøte og denne blir videreformidlet til lærere. 

Når undervisningsvurdering er gjennomført og resultatene foreligger, blir disse gjennomgått 

og vurdert av ledelsen i et ledermøte. En av mellomlederne ved skole A beskriver denne 

prosessen slik: 

«Resultater blir tatt opp først når vi får tilbakemelding. Først setter vi i gang det hele, 

blir enige om hvordan vi skal gjøre det og når det skal utføres. Og avdelingsleder får 

som oppgave å knytte lærerne til bestemte fag og klasser, og så settes en frist og så 

blir det utført. Og så når det er ferdig, tas det tilbake opp i ledelse som vurderer 

resultatet.» 

Mellomlederne har videre ansvaret for å ta opp og diskutere rundt punkter, som man har 

kommet fram til ved gjennomgang i ledermøte, med sin avdeling. Tilbakemeldinger fra 

avdelingen bringes så tilbake til neste ledermøte hvor det blir en ny gjennomgang av 

undersøkelsen basert på tilbakemeldinger fra avdelingene. En av mellomlederne ved skole A 

beskriver denne prosessen slik: 

«Vi har tatt tre siste punkter, vurdering for læring, hvor oppgaven for hver og enkelt 

lærer er å ta de inn i klassen … Så tar vi diskusjonen igjen i plenum på seksjonsmøte 

[avdelingsmøte] og ser hva vi har gjort, og hva som må til videre i forhold til de 

tilbakemeldingene vi får.» 

Ved skole B blir også undervisningsvurdering satt opp på agenda for ledermøte og eventuelle 

utfordringer diskuteres uten at man går i detalj. Dette etterfølges av et «en-til-en» møte 

mellom rektor og mellomledere for programområder. En av mellomlederne ved denne skolen 

gir følgende beskrivelse: 
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«Det er sånn en og en med rektor og avdelingslederen, har ukentlige møter. Vi har 

også fellesmøter i uka hvor vi tar opp og snakker om det, sånt ledermøte. Men da går 

jo det ikke inn på veldig detaljerte ting. Det går jeg ut ifra at de snakker om når de 

sitter i møte her, to og to».  

Vedlikehold og implementering av instruks for gjennomføring av undervisningsvurdering er 

også ledelsens ansvar, og ved denne skolen er dette ansvaret delegert til den administrative 

mellomlederen. Vedkommende har også ansvaret for å følge opp mellomlederne for 

programområder og kontrollere at de har gjort det de skal innen fristen. En mellomleder ved 

denne skolen beskriver involvering fra ledelsen i følgende ordelag: 

«Ja, altså i forhold til det administrative, så er vi jo selvfølgelig involvert. Og så er det jo 

dette med oppfølging av lærerne og med lærerne, og av og til også oppfølging av 

klassene. Og noen, ja de aller fleste lærerne kjører dette som en veldig fin prosess, og det 

kommer mye ut av det. Og av og til så må vi inn og forske mer på hvorfor resultatene er 

blitt som de er blitt». 

Ved denne skolen er altså ledelsen involvert med hensyn til administrasjon og oppfølging av 

mellomlederne, samt det at mellomledere følger opp lærere som de har personalansvar for, og 

av og til også enkelte faggrupper/klasser. 

Når det gjelder ledelsens involvering i forbindelse med undervisningsvurdering, peker alle 

mellomledere, bortsett fra en, på noen forskjellige momenter som kan forbedres. Ved skole A 

sier en av mellomlederne: 

«… sjekke om det kan gjøres mer effektivt, og da er det nok mulig at kanskje jeg da, 

for eksempel, som leder av seksjonen kunne ha brukt tid på enten planleggingsdager 

eller møte og gjennomgått litt de punktene … Sagt at det her er viktig, at dette er 

punkter som vil komme. Det er viktige punkter i forhold til undervisningen … Jeg har 

ved enkelte anledninger, for lærere som vil, så har jeg skrevet opp, en sånn, et 

evalueringsskjema som kan brukes oftere enn kun den ene, ikke sant. Det er jo veldig 

lite å ha kun en gang i året, det må jo være mer i utgangspunktet, tenker jeg.» 
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Her peker vedkommende på følgende momenter: 

1. Å undersøke muligheter til å kunne forbedre rutiner knyttet til gjennomføring av 

undervisningsvurdering 

2. Mellomleder bruker en del av avdelingstiden til å gå gjennom punkter på 

undervisningsvurdering, og gjentar det med jevne mellomrom. 

3. En kontinuitet i vurdering av undervisningen for eksempel ved hjelp av 

evalueringsskjemaer 

 

En annen mellomleder ser også et forbedringspotensial når det gjelder rutiner. Videre er 

vedkommende opptatt av handlingsrommet til mellomlederne og tilbakemelding fra lærere. 

Men han/hun ønsker ikke å ha fokus på undervisningsvurdering hele tiden da det medfører at 

kvalitet på oppfølgingen blir dårligere. Vedkommende beskriver dette slik: 

«Det ligger mye opp til avdelingsledere … jeg delegerer videre til lærerne mine, men 

med en forventning! Og så har jeg det som agenda på møter i avdelingen. Slik at jeg 

får tilbakemelding om hva som er gjort og hva må gjøres videre … Om vi skal bli enda 

bedre … kunne en ha laget en sånn årsplan hvor en hadde satt slike milepæler … Så at 

en, på en måte, kan avslutte kapittelet og så fortsette med noe annet … at en slipper å 

ha det hele tiden og hele året, fordi det blir på en måte … sånn «light»-utgave av 

oppfølgingen» 

Ved skole B mener også en av mellomlederne at ledelsens involvering kan forbedres ved å 

systematisere arbeidet enda mer og formulerer seg slik: 

«Jeg tenker at det kunne vært, det kunne hatt … altså hatt enda mer systematisert, nå 

har vi jo rutiner på det og vi går gjennom det og sånn, men jeg ser jo allikevel vi gjør 

det litt forskjellig. Og vi er jo ulike mennesketyper også, så noen er veldig sånn 

planmessige og gjør ting akkurat etter rutinen. Og så er det noen som lar det skli litt 

mer ut, at det går for lang tid» 

Han/hun påpeker at ikke alle mellomledere følger rutinen likt og at noen mellomledere kunne 

ha planlagt på en bedre måte. Med tanke på involvering og oppfølging har vedkommende 

følgende kommentar:  
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«Og så er det avhengig av at man har en god relasjon til de lærerne man skal følge 

opp. Så det må ligge i bunn, og hvis man ikke har den relasjonen så, da må man jobbe 

med det, for hvis ikke så har det ikke noe for seg … her må man jobbe kontinuerlig 

utenom undervisningsvurderingen også.» 

Mellomledere er usikre på hva økt involvering kunne ha å si for undervisningsvurdering. En 

av dem sier at det kunne kanskje ha medført økt bevissthet rundt undervisningsvurderingen, 

mens en annen medgir at undervisningsvurdering vil da bedre kunne fungere som et 

kontrollverktøy hvor man kan sammenlikne avdelinger på skolen, samt sammenlikne skolen 

opp mot fylket, osv. Dette kan betraktes som benchmarking da avdelingene sammenlikner 

sine prestasjoner opp mot tidligere prestasjoner og også opp mot et normativ standard angitt 

av Fylket basert på gjennomsnittet av andre organisasjoners prestasjoner (Askim et al., 2007, 

s. 10). En av mellomledere viser dessuten til at dersom mellomledere er mer rutinerte, vil det 

kunne øke systematisering og forutsigbarhet for lærerne – for dersom det sklir fra ledelsens 

side, kan det medføre at også lærere anser det som mindre viktig. 

Samtlige mellomledere er enige om at undervisningsvurdering brukes bevisst som verktøy 

med tanke på skoleutvikling. Det viser seg imidlertid er tilnærmingen er forskjellig. Ved skole 

A begrunner en mellomleder sitt syn slik: 

«Det er jo helt systematisk at det gjennomgås i medarbeidersamtaler … og så det 

diskuteres jo forbedringspunkter som skolen har da ... Det er en ting som du kan se 

igjen både i elevundersøkelsen og, kan du si, skolebasert vurdering … det har blitt delt 

ut statistikk over hele elevundersøkelsen pluss forbedringspunkter. Og det er et eget 

møte omkring tre forbedringspunkter på elevundersøkelsen.»   

Fra denne kommentaren går det frem at undervisningsvurdering brukes sammen med andre 

verktøyer, f.eks. Elevundersøkelsen, til å videreutvikle skolen. Ledelsen bruker verktøyene til 

å angi forbedringspunkter. Det viser seg at ved denne skolen har rektor et møte med 

mellomledere der disse forbedringspunktene diskuteres. Forbedringspunktene velges ut av 

mellomlederen, men resten av ledelsen er kjent med dem siden de ofte på forhånd har kommet 

frem i ledermøter. Det kan imidlertid være punkter hvor forbedringen er vanskelig på grunn 

av rammefaktorene slik som en av mellomlederne forklarer i sin kommentar der 

vedkommende sammenlikner forholdene mellom to studieretninger: 
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«Jeg er helt sikker på det at når du har 15 elever i en klasse, så har du en annen 

mulighet til å følge opp de 15 i forhold til når du har 30. Jeg tror at en del fag der du 

driver praktisk jobb slik som yrkesfagene når du er helt praktisk så er det enklere, kan 

du si å gi en muntlig underveisvurdering og vurdere ting som skal forbedres, en 

enklere kontekst enn det å få gjort det med 30 stykker og som er veldig trangt fra før 

… at det faktisk fysisk vanskelig å klare å bevege seg rundt i klasserommet … hvis du 

er lærer da og du skal drive med vurdering for læring, og kan faktisk ikke gå bort til 

eleven fordi det er så trangt. Da begynner jo det å bli vanskelig å få gjort en vurdering 

for læring som egentlig trengs i timen» 

En annen mellomleder ved den samme skolen har en annen tilnærming når vedkommende 

skal begrunne sitt syn på hvordan undervisningsvurdering brukes bevisst ved skolen for å 

utvikle den. Vedkommende er opptatt av at dette verktøyet gir mulighet til å sammenlikne 

resultater for samme lærer i to forskjellige fag og diskutere hvor noe fungerer i det ene og 

ikke i det andre tilfelle. Dessuten får en mulighet til å diskutere og finne fram til hvordan 

praksisen kan endres. Informanten mener at et annet mål er å utvikle pedagogisk praksis som 

bør forandres med tiden på grunn av endrede læreplaner og/eller andre faktorer, altså rett og 

slett utvikle skolen med samtiden. Denne sammenlikningen mellom to lærere kan imidlertid 

også betraktes som en type benchmarking (Askim et al., 2007, s. 10). 

Ved skole B forteller en av mellomlederne at undervisningsvurdering sees i sammenheng med 

klasserombesøk. Ved denne skolen besøker mellomledere sine lærere minst 3 ganger i året og 

ser etter spesielle ting ved undervisningen. Disse besøkene følges som regel opp av samtaler i 

etterkant, og siden disse fordeles utover året, faller som regel noen av disse i samtid med 

undervisningsvurdering. Det gir mellomledere en fin anledning til å også ta opp ting de har 

merket seg ved undervisningsvurdering. 

En mellomleder ved denne skolen påpeker at før samtalen skal læreren ha blitt enig med 

elevgruppen om noen tiltak som skal gjennomføres. En ettervirkning av dette er at 

mellomlederen blir noen ganger med i klasserommet for å kontrollere og observere om 

tiltakene har blitt gjennomført. En annen grunn for å bli med i klassen er at læreren skal ha 

noen å kunne «pares» med, i dette tilfelle mellomlederen som bruker besøket til å veilede 

læreren videre. Hvorfor noen lærere presterer dårlig over lengre tid, forklarer mellomlederen 

slik: 



48 
 

«… min erfaring er at lærere som presterer dårlig over tid, der er det relasjonen og 

kommunikasjonen det skorter på. Det er de aller fleste lærerne har det faglige, og det 

her på, i bunn. Og om det hadde vært det faglige, så hadde det vært en smal sak å 

jobbe med det. Men det aller vanskeligste er jo å jobbe med personlighet egentlig da, 

og måten man bygger relasjoner på. Så det er jo en tung jobb å lære seg». 

Overfor en lærer som har dårlige resultater over lengre tid, søker mellomlederen å veilede 

læreren. Denne veiledningen tar utgangspunkt i resultater på undervisningsvurdering, samt 

erfaringer fra klasserombesøk. Det lages en plan i samråd med lærer der begge blir enige om 

mulige utviklingsområder og så arbeider spesifikt med det. Underveis gis veiledningen 

gjennom oppfølgingssamtaler. Men dersom forholdene ikke bedrer seg, kan det føre til 

manglende fornyelse av arbeidskontrakt eller oppsigelse (ibid:51). 

Mellomledere ved skole A foretar ofte klasserombesøk etter at undervisningsvurdering og 

medarbeidersamtalen er gjennomført. En av dem poengterer at medarbeidersamtalen skal 

være en utviklingssamtale mellom læreren og lederen for å få frem nye ideer, refleksjoner og 

betraktninger om hvordan noe kunne ha blitt gjort annerledes. Dette kan også betraktes som 

forventninger som mellomlederen har til lærere. Vedkommende er imidlertid klar på at en 

forbedring i praksis hos lærere er ofte synlig etter mange år med slikt utviklingsarbeid. 

Samtlige mellomledere ved begge skolene er enige i at resultater fra undervisningsvurdering 

blir drøftet av skolens ledelse. Man ser først og fremst på skolens resultater under ett, ser disse 

opp mot satsningsområdene og undersøker om noe peker seg ut i en eller annen retning. 

Eventuelle forbedringspunkter for skolen blir diskutert og også hvilke tiltak som kan medføre 

forbedring. Et kort utdrag fra intervjuet med en mellomleder fra skole B er gjengitt nedenfor: 

Mellomleder: 
«Først og fremst så ser vi jo på skoleresultatene, hvordan har det utviklet 

seg» 

Meg «Og da sammenlikner dere to år? Tre år?» 

Mellomleder: «Ja, i hvert fall tre tenker jeg, to og tre. Og så ser vi opp mot det vi har 

som satsningsområder, altså er det noe utvikling her? Og så ser vi ikke så 

mye på fag, men vi ser på grupper, altså er det noen tendenser i gruppene 

her? Hvordan kan vi se det opp mot elevundersøkelsen? Hvordan ser vi 

dem mot ting som vi vet rører seg? … Og så kan det jo være ned på 
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lærernivå dersom det er hensiktsmessig. Hvis jeg har en lærer som 

underviser i en av mine klasser, som også underviser hos en annen, 

hvordan gjorde den læreren det der? Er det noe fellestrekk her? Hvordan 

skal vi jobbe med dette?» 

 

Vedkommende er opptatt av mulighetene som drøftingen innad i ledelsen gir med hensyn til å 

kunne bedre praksiser knyttet til ledelse. Blant annet pekes det på å kunne dele tips og råd 

innad mellom ledere for programområder knyttet til veiledning- og oppfølgingssamtalene med 

lærere; om hvordan disse skal gjennomføres, spesielt dersom det er «vanskelige samtaler», 

altså samtaler med lærere der ting ikke går på skinner. Vedkommende mener at slik kan 

mellomledere hjelpe hverandre i prosessen med veiledning av lærere så de kan yte optimalt i 

klassen, og dermed utvikle skolen i riktig retning. Men like fullt er det også former for 

benchmarking inn i bildet, enten i form av tid eller mellom lærere. 

En annen mellomleder kommenterer at toppledelsen, altså rektor og assisterende rektor, har 

tilgang til resultatene for alle programområder og kan plukke skoleresultatene fra hverandre. 

Men som ledergrupper analyserer man nok ikke et og et programområde. Skolens resultater 

blir imidlertid stadig drøftet opp mot fylkeskommunens gjennomsnittstall. Vedkommende 

påpeker at siden undervisningsvurdering har blitt gjennomført i en årrekke, er ledelsen ofte 

klar over hvor skoen trykker. Men at denne drøftingen i ledelsen har også bidratt til å sette 

nye målsettinger og angi nye fokusområder for skolen. Ved denne skolen har de hatt fokus på 

arbeidsro og klasseledelse over flere år. Siden skolen har nå forbedret seg på dette området, 

ble målsettingen endret for den kommende perioden til å ha fokus på å forbedre seg innenfor 

pedagogisk bruk av IKT. 

En annen mellomleder kommenterer bidraget fra drøftingen i følgende ordelag:  

«Jeg synes det er veldig nyttige diskusjoner på de her ledermøtene. Ja, så nå har jo 

denne skolen vært gjennom mange endringer på kort tid. Prøver å bygge opp, kan du 

si, mer en struktur som stemmer bedre med «Den gode Akershusskolen». Og ta et mer 

aktivt, få et mer aktivt forhold til pedagogisk ledelse.  

Jeg synes skolen her er på veldig god vei, både i forhold til møtestruktur, ting som skal 

bli tatt opp på møtene. Det skjer ganske store endringer nå, for eksempel at vi snakker 

om strategiske ting, sånt som det som er i strategisk plan skal nå bli tatt opp 
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systematisk på alle avdelingsledermøter, og det skal avtales da i avdelingsledermøte 

hvilke punkter som blir tatt opp på hvilken tid i avdelingene, som sikker på å få en 

effekt i organisasjonen.  

En av de store tingene som skjer nå på skolen totalt sett, er innenfor de punktene 

vurdering for læring og egenvurdering … det har kommet som følge av undervisning 

og mange forhold for eksempel 4-timers økter, har blitt lagt om timeplanen der det er 

undervisning i 4 timer. Det er jo en omlegging i forhold til, kan du si, få mer vurdering 

for læring spredt utover hele året. Og for å utvide, kan du si, den didaktiske 

verktøykassa, og for å få mer tilpasset opplæring da» 

En liste over punktene som vedkommende peker på i denne kommentaren knyttet til ledelse er 

angitt nedenfor:  

• Endring av struktur knyttet til undervisning på skolen slik at den er mer i tråd med 

«Den gode Akershus skolen», deriblant en omlegging av timeplanen. «Den gode 

Akershus skolen» er et styringsdokument utgitt av Akershus fylkeskommune. 

Implementering med fokus på denne tyder på et økt fokus på skoleeierstyring. 

• Ledelsen søker å få et mer aktivt forhold til pedagogisk ledelse. Det er imidlertid også 

en forventning fra skoleeier som her kommer til uttrykk. 

• Møteledelse og innholdet i møtene for programledere skal bli bedre og mer samkjørt i 

tiden ved at man tar opp punkter fra strategisk plan på systematisk vis i ledermøter, og 

angir når disse skal diskuteres på avdelingsnivå. Dette angir noe av innholdet i 

mellomlederens rolle som koordinator (Paulsen, 2008b), den som skal implementere 

ledelsens avgjørelser på avdelingsnivå. 

• Skolen som helhet har fokus på vurdering for læring og egenvurdering – områder som 

er en del av undervisningsvurderingen. 

4.3.4 Hvilke tiltak iverksettes av skolen som følge av 
undervisningsvurdering? 

Skole B har hatt utfordringer med arbeidsro og klasseledelse i en årrekke som var tydelig på 

resultatene fra undervisningsvurderingen. Mellomledere kan i denne sammenheng betraktes 

som brikker som anvendes av skolen og skoleeier for å implementere skolens strategi knyttet 

til arbeidsro og klasseledelse. Mellomledere påpeker at resultater fra undervisningsvurdering 
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kan gjøre dem mer bevisst på utfordringer knyttet til arbeidsro og klasseledelse, og at den gir 

et håndfast grunnlag for å arbeide videre med denne problematikken. En av mellomlederne 

beskriver dette slik: 

«så gjør den [undervisningsvurdering] at vi mer bevisst jobber med arbeidsro i enkelte 

klasser. Fordi at det gir oss et utgangspunkt, rett og slett, et håndfast utgangspunkt. 

Og da ser vi at det hjelper» 

 

En annen mellomleder ved den samme skolen beskriver situasjonen i følgende ordelag: 

«Det går på arbeidsro, vi skårer dårligere enn vi liker på type ro i klasserommet, da 

går jo det på klasseledelsen og alt rundt det. Der har vi hatt det som ekstra satsing i 

flere år egentlig … for det var liksom ikke ett klasserom eller to, det var liksom flere, 

det var noe med kulturen litt.» 

 

I denne kommentaren viser mellomlederen at undervisningsvurdering også brukes som 

benchmarking opp mot gjennomsnittstall for fylkeskommunen med hensyn til arbeidsro og 

klasseledelse. Og med bakgrunn i resultatene fra undersøkelsen ble følgende tiltak 

gjennomført av ledelsen for å bedre arbeidsro og endre praksis knyttet til klasseledelse hos 

lærere: 

• Personalseminar hvor arbeidsro og klasseledelse var hovedtema 

• Mange lærere ble sendt på utdanningskurs i klasseledelse 

• Det ble laget noen enkle regler som ledelsen og lærere i fellesskap ble enige om å 

være lojale mot. 

 

Ved skole A medgir en av mellomlederne at vedkommende nå får muligheten til å personlig 

observere hvor mye bra undervisning som gjøres i klasserommene etter at klasserombesøk ble 

satt i gang som et tiltak på avdelingsnivå for å gi bedre veiledning til lærere. En annen 

mellomleder forteller om et annet tiltak kalt studiested hvor elevene kan få hjelp med 

skolearbeid i kortere eller lengre perioder, individuelt eller gruppevis med to lærere til stede. 

Også dette tiltaket er satt i gang på avdelingsnivå for å gi en bedre og mer tilpasset opplæring 

til elevene. 
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Mellomledere angir at det sjeldent settes i gang tiltak på individnivå. Om det gjøres, vil det 

ofte bestå i å sende læreren på etter- og videreutdanning for å oppdatere seg i faget og sin 

pedagogiske praksis, eller å ha jevnlige klasserombesøk etterfulgt av samtaler med 

mellomlederen, eller begge deler. Ifølge en mellomleder ved skole B bestemmes det få eller 

ingen tiltak før lærere har tatt opp resultatene av undervisningsvurdering med sin elevgruppe. 

Dette ser ut til å skyldes at lærere er klar over at de i etterkant av undervisningsvurdering skal 

bli enige med klassen om tiltak, gjennomføre disse og eventuelt rapportere til mellomlederen. 

Tiltakene som settes i gang vil derfor ofte bestemmes av læreren i samråd med elevene. Og 

blir det mange ting, er det elevene som prioriterer hva som er viktigst for dem for å få best 

mulig læring. Ved større gnisninger mellom elevgruppen og læreren vil ofte mellomlederen 

ha et møte med læreren og tillitseleven, og hvis det er hensiktsmessig, skal også kontaktlærer 

være til stede. Denne måten å tilnærme seg ordningen med undervisningsvurdering på viser at 

prinsippet om medvirkning av elever er gjeldende ved vurdering av lærerens undervisning. 

 

Elevers påvirkning på resultatet til undervisningsvurderingen for en gitt lærer kan dessuten 

øke med minkende størrelse på elevgruppen. Et eksempel er en elevgruppe på 15 elever hvor 

4 av elevene bevisst blir enige om å gi lavest mulig skår til en lærer de misliker av personlige 

årsaker. Dette vil påvirke resultatet til undervisningsvurdering for denne læreren i dette faget 

og vil få varsellampene til å lyse hos mellomlederen. 

 

Siden undervisningsvurdering ikke har som mål å kontrollere, ei heller skal resultatene brukes 

til noen form for sanksjon overfor lærere (Elstad et al., 2015, s. 59), er det interessant å stille 

spørsmål om hvilke konsekvenser det kan medføre for en lærer som gjør det svært dårlig på 

undervisningsvurdering. Mellomledere kommenterer at noen lærere kan oppleve det som 

svært utfordrende å bli konfrontert med det de ikke er gode på, og det kan være utfordrende 

for dem å få beskjed om å handle på en bestemt måte slik kollegiet eller ledelsen er blitt enige 

om. De mest utfordrende tilfeller er der læreren skårer dårlig innenfor et gitt område uten at 

vedkommende selv kan forstå eller innse det. Å handle på en bestemt uten å ha forståelse for 

hvorfor det skal handles slik, kan bli oppfattet av lærere som å bli kommandert til en oppgave. 

 

Mellomledere ved den ene skolen medgir at det kan resultere i manglende fornyelse av 

kontrakt dersom ansettelse er av kort varighet, slik som korte vikariater. Varigheten på disse 

vikariatene kan imidlertid vare alt fra noen uker til et helt skoleår. Dersom det er en fast 
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ansatt, er terskelen derimot høy for en negativ reaksjon. Det vil si at mellomledere vil avvente 

en negativ reaksjon slik som manglende fornyelse av arbeidskontrakt eller oppsigelse fram til 

de har prøvd ut andre utveier. Dette innebærer at mellomledere vil prøve ut forskjellige tiltak 

for å bedre lærerens kompetanse gjennom intern- og/eller ekstern kursing, veiledning, 

klasserombesøk, osv. før man eventuelt kan vurdere å begynne prosessen med å endre 

arbeidsoppgaver eller oppsigelse. Dette skyldes trolig at lærere som er fast ansatt har lengre 

fartstid ved skolen, har fått dannet et nettverk med kollegiet ved skolen, og de er dessuten ofte 

medlemmer av fagorganisasjoner. Alle disse faktorene, enten alene eller i kombinasjon, kan 

virke som beskyttelsesmekanismer for lærere.  

4.4 Oppsummering 
En sammenlikning av dataene viser at mellomledere vektlegger forskjellige dimensjoner når 

det gjelder deres begrunnelse for gjennomføring av undervisningsvurdering. En mellomleder 

er tydelig på at undervisningsvurdering er en del av skoleeierstyring, mens andre velger å 

være stille om dette. En annen mellomleder peker på konflikten som skyldes forventninger 

mellomlederen har til lærere, og lærernes opplevd nytteverdi av denne undersøkelsen. En 

tredje mellomleder er opptatt av elevens læring som den primære årsaken, men peker også på 

nytteverdien undersøkelsen har for hans/hennes rolle som mellomleder når det gjelder å kunne 

påvirke lærere og deres praksis. 

Slik som dataene viser finnes det også noen likheter og forskjeller i prosessene knyttet til 

undervisningsvurdering på disse to skolene (skole A og B). For eksempel er det mellomledere 

som har ansvaret for å skrive ut brukernavn, passord og veiledning til lærere og elever ved 

begge skolene. Men ansvaret og arbeidet knyttet til klargjøringen av den tekniske, digitale 

løsningen og rutiner for å informere lærere er ulikt for disse to skolene. Det samme gjelder 

også for rutiner knyttet til om lærere får resultatet av sin undervisningsvurdering. På den ene 

skolen får alle lærere sine resultater av sine mellomledere uoppfordret, mens ved den andre 

skolen varierer praksisen blant mellomlederne. Ved den ene skolen er rutinene knyttet til 

undervisningsvurdering nedtegnet og felles for alle avdelinger. På denne skolen er ansvaret 

for vedlikehold av rutinene og implementering av disse dedikert til én mellomleder, mens ved 

den andre finnes det ikke en felles rutine, og alle avdelinger gjør det på sin måte. 
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Også når det kommer til oppfølging, ser jeg at det er visse forskjeller mellom disse skolene. 

På den ene skolen inntar rektor en aktiv rolle med å følge opp sine mellomledere, og også 

disse følger kontinuerlig opp sine lærere gjennom hele året. På den andre skolen er mer av 

ansvaret overlatt til mellomledere og rektor følger disse opp først og fremst gjennom 

ledermøter. Ved denne skolen har også mellomledere varierende praksis knyttet til oppfølging 

av sine lærere. 

Mellomlederne ved begge skoler er enige om nytteverdien av undervisningsvurdering som 

verktøy for å få informasjon om og innsikt i mulige forbedringsområder. Disse er også enige 

om at prosessen knyttet til undervisningsvurdering er forankret i skolens strategiske planer, og 

at det er viktig å gjennomføre denne undersøkelsen jevnlig for å kunne se utvikling over tid. 

Alle er opptatt av at lærere drøfter resultatene med sine elever og søker å utvikle sin praksis. 

Videre betrakter samtlige undervisningsvurdering som et verktøy for skoleutvikling, men har 

forskjellig fokus. På den ene skolen fokuseres det på elevmedvirkning, elevenes læring og 

endring av læreres praksis slik at opplæringen er mer tilpasset elevene. På den andre skolen er 

det utvikling av pedagogisk praksis blant lærere på samme programområde som er i sentrum. 
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5 Drøfting 

5.1 Målet med undervisningsvurdering 
I de senere årene har et økende antall utdanningsmyndigheter implementert forskjellige 

former for vurdering av undervisning. Undervisningsvurdering kan bidra til læreres 

profesjonelle utvikling ved å gi informasjon som danner grunnlag for refleksjon knyttet til 

læreres pedagogiske praksis (Lejonberg et al., 2018). Utdanningsdirektoratet (2011) angir at 

undervisningsvurderingen skal «bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og 

forbedre opplæringen». Akershus fylkeskommune angir formålet med denne i følgende 

ordelag: «lærere og elever sammen reflekterer over resultatene og hva som skaper god læring, 

samt at nærmeste leder benytter vurderingen i samtale med den enkelte lærer» (Akershus 

Fylkeskommune, 2016, s. 21).  

Men undervisningsvurdering har også en iboende dualitet i seg som det er viktig å være klar 

over. Denne undersøkelsen kan brukes som kontroll eller som vurdering for læring slik at den 

fører til utvikling hos den enkelte lærer. For å få frem kontrollaspektet kan det være 

nødvendig å intervjue lærerne, slik Elstad mfl. har sett på i sin studie (2015). Men denne 

dualiteten har også innvirkning på rollen som mellomleder da det er et vanskelig terreng. Jo 

større åpenhet mellomledere har i tilknytning til denne undersøkelsen og hvilke konsekvenser 

den kan få overfor lærere, desto mindre vil den oppfattes som kontroll av disse. På en annen 

side, dersom resultatene til undervisningsvurdering ikke kan ha noen innvirkning på lærerens 

gjerning, vil den også miste sin verdi som verktøy for utvikling. Slik sett kan rollen som 

mellomleder være krevende da vedkommende må veie mellom disse hensynene.  

Studien fra Elstad et al. har blant annet sett på læreres opplevde nytte av oppfølgingssamtaler 

og opplevd vurderingsrelatert stress, samt lærermotstanden mot undervisningsvurdering i 

Norge. Deres funn tyder på at lærere som har høy anerkjennelse for den som gjennomfører 

oppfølgingssamtalen og som generelt opplever en klar kommunikasjon fra ledelsen, oppfatter 

oppfølgingssamtalene som nyttige (Elstad et al., 2015). Siden disse oppfølgingssamtalene ofte 

gjennomføres av en mellomleder, er det nødvendig og viktig å granske denne rollen i lys av 

det ovennevnte. 
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5.2 Mellomledere og oppfølging 
Skolen kan sees på som et hierarkisk tredelt nivå-system med skoleeier og rektor ved skolen 

øverst, etterfulgt av mellomledere og til slutt lærere. Knut Roald (2017) argumenterer for at 

det er mulig å utvikle en produktiv utviklingskultur i et målstyrt system (NPM-konsept) hvis 

det legges til rette for tilstrekkelig samhandlingsrom mellom nivåene. I en slik produktiv 

utviklingskultur vil de forskjellige nivåene overlappe hverandre og organisasjonslæring vil 

kunne finne sted. Mellomlederrollen kan sees på som en av disse nivåene og følgelig har en 

dualitet i seg på grunn av overlappingen. 

Denne overlappingen skyldes at mellomledere på den ene siden må ta hensyn til sine lærere 

og deres behov, samtidig som de også skal implementere skoleeierstyring pålagt gjennom 

toppledelsen ved skolen. Denne dualiteten blir noen ganger angitt som «å være mellom 

barken og veden», og fordrer mellomledere til å balansere mellom disse to rollene. Jeg vil i de 

neste kapitlene se på forskjellige dimensjoner ved denne mellomlederrollen. 

 
Figur 1: Ulike utviklingskulturer (Roald, 2017:28) 

5.2.1 Paulsens fire dimensjoner 

Ifølge Paulsen (2008) opptrer en mellomleder som megler overfor lærere når vedkommende 

blant annet anvender sin innflytelse på avdelingen til å skape dialog, diskusjon og drøfting. I 

forbindelse med undervisningsvurdering påpekte en av mellomlederne at han/hun regelmessig 

tar opp resultatene av undersøkelsen på avdelingsnivå og diskutere disse med lærerne. Men 

før denne diskusjonen har vedkommende sammenliknet resultatene fra elevundersøkelsen, 

undervisningsvurdering og skolebasert vurdering for å plukke ut tre punkter som avdelingen 

kan forbedre seg på. Deretter gjennomføres en diskusjon på avdelingsnivå hvor mellomleder 
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er agendasetter og kan påvirke utviklingen av diskusjonen. I denne dialogen med lærere søker 

mellomlederen å komme fram til hva som må til for å kunne forbedre seg på disse utvalgte 

punktene. 

I denne beskrivelsen finner vi spor av dualiteten som eksisterer i mellomlederrollen. På den 

ene siden opptrer han/hun som megler og innbyr til diskusjon, men på den andre siden har 

vedkommende på forhånd plukket ut forbedringspunkter, gjennom sammenlikning av 

resultater, fra undersøkelser som er utviklet i tråd med skoleeiers forventninger. Slik sett 

utøver vedkommende en subtil kontroll overfor lærere gjennom agendasetting.  

Som megler kan mellomledere få i oppgave å implementere skoleeiers strategier gjennom 

toppledelsen ved skolen. Disse strategiene kan være knyttet til utfordringer sentralt i 

fylkeskommunen, eller lokalt på skolen slik det var tilfelle ved skole B. Her skulle 

mellomlederne implementere skolens strategi om arbeidsro og klasseledelse. Konkretisering 

og implementering av strategi er det altså mellomledere som må stå for, da det er krav fra 

toppledelsen om at mellomledere lever opp til strategien som de er blitt enige om. Å være i 

denne rollen kan være givende med hensyn til økt autoritet og anseelse hos ledelsen, men kan 

også være tyngende og utfordrende med tanke på en kontinuerlig sammenlikning med andre 

mellomledere, samt streben etter å endre pedagogisk praksis hos sine lærere. 

Videre inntar mellomlederen her rollen som koordinator (Paulsen, 2008) og undersøker 

hvordan han/hun kan tilrettelegge for å bedre situasjonen, og ikke minst kartlegger i samråd 

med lærere behovene som må oppfylles for at situasjonen kan bli bedre. Denne fleksibiliteten 

i handlingsrommet hos mellomlederen tyder på at vedkommende har en større innflytelse 

overfor lærere enn rektor. En annen mellomleder beskriver dette i følgende ordelag: 

«Det ligger mye opp til avdelingsledere … jeg delegerer videre til lærerne mine, men 

med en forventning! Og så har jeg det som agenda på møter i avdelingen. Slik at jeg 

får tilbakemelding om hva som er gjort og hva må gjøres videre» 

Den kontinuerlige oppfølgingen av avdelingen og de enkelte lærerne av mellomlederen faller 

også inn under metaforen koordinator (Paulsen, 2008b). Og en av måtene å følge opp læreren 

på er gjennom medarbeidersamtalen som skal gjennomføres årlig. Hensikten med denne er å 

veilede læreren, og få til profesjonsutvikling hos vedkommende. I denne samtalen diskuteres 
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det som bør forbedres og hvordan denne forbedringen kan skje. Undervisningsvurdering er 

ofte ett av punktene som det samtales om i medarbeidersamtalen (Elstad et al., 2015, s. 59).  

Som advokat (Paulsen, 2008b) har mellomleder en unik mulighet til å kunne påvirke lærere 

som fagspesialist og som en likemann. Spesielt gjelder det i tilfeller der lærere blir konfrontert 

med svært dårlige resultater. I slike situasjoner er det viktig at mellomledere inntar en åpen 

holdning, lytter til de utfordringene som lærere møter på og gjennom dialog og samarbeid 

søker å bedre situasjonen for både læreren og avdelingen. Ved veiledningen av læreren er det 

dessuten nødvendig og essensiell å ta hensyn til lærerens personlighet.  

Mellomlederen fungerer også som advokat når vedkommende tar med tilbakemeldinger fra 

lærere i sin avdeling tilbake til ledelsen, hvor vedkommende bygger sin argumentasjon på det 

han/hun har observert og notert av kommentarer fra lærerne. En av mellomlederne ved skole 

A beskriver det slik: 

«Vi skal gjøre en oppsummering i avdelingen etter at vi har fått tilbake [resultatene] 

og så ferdig diskutert det. Så må jeg ta med det [tilbakemeldingene fra avdelingen] 

tilbake til ledelsen, så tar vi [dem] der avdelingsvis og så oppsummerer for hele 

skolen; også med tanke på [hva] en skal følge opp og jobbe med framover, ut fra 

[hva] man finner ut at.» 

På denne måten er mellomlederen i stand til å kunne påvirke ledelsens beslutninger med 

utgangspunkt i avdelingens synspunkter og argumenter. Men, slik som det går fram av 

beskrivelsen ovenfor, har denne rollen som advokat også den svakheten at mellomlederen må 

fronte det ledelsen siden blir enige om angående undervisningsvurdering for den enkelte 

avdeling, uavhengig av mellomlederens personlige formening. 

Mellomlederen kan videre innta rollen som liason (Paulsen, 2008b). Denne rollen innebærer 

at mellomlederen har mulighet til å kunne kommunisere og drøfte sine meninger og 

utfordringer med andre, både innad i organisasjonen og ute i omverden. En av mellomlederne 

ved skole B forteller at han/hun drøfter med andre mellomledere ved utvelgelse av hvilke 

lærere som skal ha undervisningsvurdering, og i hvilke faggrupper. Den samme 

mellomlederen opplyser om at han/hun også har knyttet til seg organisasjoner og aktører 

utenfor skolen i forbindelse med ekstern kursing av lærere ved avdelingen. Målet var da å øke 

kompetansen knyttet til relasjonsbygging hos lærere. Ved samme skole ble også internkursing 

og kollegaveiledning tatt i bruk for å bedre klassemiljø. 
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5.2.2 Undervisningsvurdering – et pedagogisk verktøy 

Johannessen og Olsen (2008) definerer pedagogisk ledelse som «alle aktiviteter og prosesser 

som legger til rette for refleksjons- og læringsprosesser på individ, gruppe og helhetlig 

skolenivå». De tre nevnte nivåer er avhengige av hverandre, og tar hensyn til individet, 

kommunikasjon og interaksjon lærere imellom, mellom lærere og skoleledere, og mellom 

lærere og elever, samt formell styring fra myndigheter. På bakgrunn av denne definisjonen 

kan undervisningsvurdering anses som et pedagogisk verktøy, og mellomledere i min studie 

er bevisste på dette. En av dem sier det slik: 

«Det som er med dette verktøyet er at alle har det samme [målet], nemlig at flest 

mulig elever skal komme [seg] gjennom [undervisningsløpet]. Det vil si at de får 

grunnlag for livet videre. Så det ene er at de får det de ønsker, fortjener og det som er 

mulig. Mens det andre er at en også utvikler pedagogisk praksis. Hvert år får en nye 

elever som er forskjellige … og hvis en ser [over] ti år … da finner en fort at enkelte 

opplegg som en brukte for tiår siden fungerer ikke lenger. [Det] kan være på grunn av 

faget, men kan [også] være rett og slett fordi verden har forandret seg, og læreplanen 

har forandret seg … Så en er nødt til å utvikle seg med tiden. Undervisningsvurdering 

er et fantastisk verktøy for å se i hvert fall hvor en er»  

I denne kommentaren peker mellomlederen på at målet med undervisningsvurdering er å 

bedre undervisningen slik at flest mulig elever får dannet et grunnlag for livet videre. Her 

hentyder mellomlederen til skolens kollektive mål og viser refleksjon som ledelsen ved skolen 

har angående denne undersøkelsen på skolenivå. Han/hun anser den imidlertid også som et 

verktøy for lærere til å kunne utvikle sin pedagogiske praksis på gruppenivå. Vedkommende 

er opptatt av at den pedagogiske praksisen ved skolen må utvikle seg i tråd med endringene i 

læreplanen, tiden og verden for øvrig.  

En annen mellomleder viser til den pedagogiske dimensjonen på individnivå ved denne 

undersøkelsen i følgende kommentar: 

«… en viktig del med alle lærernes yrkesutøvelse er å være lydhør for de signalene 

som blir gitt fra elever og få til en best mulig kommunikasjon … og evaluering av 

undervisning bør … være en del av enhver lærers pedagogiske opplegg og langsiktig 

tenkning». 
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5.2.3 Endring av pedagogisk praksis 

Pedagogisk ledelse omfatter dessuten kompetanse i læringsprosesser som finnes hos lærere og 

hvordan de kan ledes. Å etablere læringsforhold og utvikle læringssystemer er en viktig del av 

pedagogisk ledelse, og det som sikrer læring og innovasjon i skolen (Wadel, 1997). 

Pedagogisk ledelse innebærer slik sett å få i gang refleksjons- og læringsprosesser hos 

organisasjonsmedlemmer slik at de kan selv reflektere over sin praksis og lære av den 

selvinnsikt slike refleksjoner gir.  

På en av skolene viste resultatene fra undervisningsvurderingen over flere år utfordringer med 

arbeidsro og klasseledelse. Ledelsen ved denne skolen satte da i gang en prosess hvor lærere 

på avdelingsnivå, ledet av mellomledere, analyserte situasjonen og kom med sine refleksjoner 

knyttet til årsakene og mulige tiltak. Disse diskusjonene ga lærerne, mellomledere og ledelsen 

ved skolen en innsikt i problematikken. Dessuten dannet disse tilbakemeldingene grunnlaget 

for videre arbeid med utfordringene og ga lærerne følelse av eierskap til utviklingsprosjektet. 

Det ble satt i gang tiltak som intern- og eksternkursing av lærere og opplæring av 

mellomledere knyttet til kollegaveiledning.  

I tråd med Irgens’ modell klarte ledelsen ved skolen å oppfatte endringssignalene gitt av 

lærere i form av tilbakemeldinger og viste en kommunikativ kompetanse ved å registrere 

hvilke utfordringer og tiltak som ble foreslått. Mellomledere tolket deretter informasjonen 

sammen med lærere om hva som var vesentlige og mindre vesentlige faktorer. Til slutt ble det 

satt i gang tiltak som intern- og eksternkursing av lærere, og opplæring av mellomledere 

knyttet til kollegaveiledning. Endringen i den pedagogiske praksisen ved skolen kan betraktes 

som en proaktiv respons fra organisasjonen (Irgens, 2011, s. 83–86). 

Ved den andre skolen fikk lærere mulighet til å reflektere over sin pedagogiske praksis 

gjennom FYR-prosjektet (Utdanningsdirektoratet, 2017a). Ledelsen ved skolen la til rette 

gjennom å skape strukturer og rom for samarbeidet. Mellomledere ved skolen hadde ansvaret 

for å lede dette samarbeidet mellom lærere ved de forskjellige avdelingene. Samarbeidet 

påvirket resultater for undervisningsvurdering i positiv retning, og en av mellomlederne ved 

denne skolen beskriver det slik: 

«… det påvirket også resultater, og så måten de jobbet på forandret seg fullstendig. 

Da var det ikke lengere sånn yrkesfag lærere for seg og fellesfag lærere for seg. Det 

ble mer sånn team sammen». 



61 
 

Denne kommentaren viser at gjennom dette prosjektet klarte mellomledere ved skolen å øke 

lærernes og egen innsikt i pedagogiske prosesser, samt gjennom samarbeid lærte hele skolen 

en ny måte å arbeide på og endret sin pedagogiske praksis. Ledelsen ved denne skolen klarte 

altså gjennom dette prosjektet å få organisasjonsmedlemmer til å reflektere over sin praksis, 

mangler ved praksisen og hvordan denne kunne bedres. Resultatet ble at lærere fikk 

selvinnsikt, avdelinger ble klar over sine svakheter og styrker, og skolen som organisasjon 

lærte av denne prosessen og forandret sin praksis. Dessuten medførte det en kartlegging av 

kompetansen på «huset» og ledelsen ved skolen kunne nå dra nytte av denne til å gi opplæring 

internt i organisasjonen. Denne prosessen er i tråd med Johannessen og Olsen (2008) sin 

definisjon på pedagogisk ledelse, og viser den positive rollen mellomledere kan ha i utvikling 

av skolen. 

5.2.4 Rollen som mellomleder og undervisningsvurdering 

Videre viser min studie at mellomledere har en betydelig rolle i forbindelse med 

gjennomføring av undervisningsvurdering og den påfølgende oppfølgingen av lærere. Og selv 

om mellomledere ved begge skolene er opptatt av at lærere drøfter resultatene med sine elever 

og søker å utvikle sin pedagogiske praksis, er det store variasjoner når det kommer til 

oppfølging av lærere. Dette kan skyldes den rollen som mellomlederen innehar ved den 

enkelte skolen, hvilke forventninger resten av ledergruppa og rektor har til vedkommende, 

samt relasjonen mellom læreren og mellomlederen. 

På begge skoler gjennomføres det ledermøter som gir mellomlederne anledningen til å ta opp 

utfordringer de måtte oppleve med undervisningsvurdering som verktøy på sin avdeling. Men 

på skolen der den enkelte mellomlederen følges tett opp av rektor, får mellomlederne enda en 

arena for å ta opp sine utfordringer og dilemmaer direkte med rektor, herunder også 

utfordringer med enkelte ansatte eller sine personlige tvil. Denne dialogen mellom rektor og 

mellomledere kan sees på som en viktig læringsprosess, og kan være med på å forsterke 

relasjonen mellom rektor og mellomlederen (Wadel, 2005). 

Videre tyder resultatene på at selv om mellomledere ved begge skolene følger opp sine lærere, 

er det en mer konsekvent oppfølging av lærere ved skolen der mellomledere følges opp av 

rektor. På denne skolen foregår det dessuten en kontinuerlig oppfølging av lærere gjennom 

dialog og veiledning hele året. Lærere ved denne skolen deltar dessuten aktivt i ledelse 

gjennom kollegaveiledning og ved å dele sine erfaringer og refleksjoner med mellomlederne. 
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Denne prosessen påvirker relasjonen mellom lærerne og mellomledere, og fordrer dem til å 

opprette gode læringsforhold (Wadel, 2005, s. 27). Dette stadfester også Lillejord sin 

observasjon om at «Relasjonelle ferdigheter blir stadig viktigere i moderne organisasjoner 

som i stor grad må basere seg på problemløsende prosesser» (2003, s. 107) 

5.2.5 Rollekonflikt og håndtering ved skole A og B 

Mellomledere ved begge skolene opplever rollekonflikt i forbindelse med oppfølging av 

lærere i etterkant av undervisningsvurdering. Ved begge skolene angis tid som en av de 

begrensende faktorene. Som representant for skoleeier er mellomleder pålagt å gjennomføre 

minst en medarbeidersamtale med alle lærere i løpet av året som en del av skoleeierstyring. 

Men på en annen side finner mellomledere det utfordrende å finne tid til å kunne utføre denne 

oppgaven. Her igjen kommer dualiteten i rollen som mellomleder tydelig frem, og 

mellomlederen er i en skvis mellom skoleeierstyring og de lokale rammene for skolen. En av 

mellomlederne påpeker denne utfordringen slik: 

«… det er jo selvfølgelig å ha tid til å følge opp. Det er kjempe krevende, både huske 

på det og finne tiden til å gjøre det fordi at vi er så presset på tid, og at det er 

tidkrevende. Så det er kanskje det som er aller vanskeligst å få til ...»  

Mellomledere ved disse to skolene anvender noe ulike strategier for konflikthåndtering. 

Gunnarsdóttir (2017) har sin studie kommet fram til at mellomledere bruker tre forskjellige 

strategier for å håndtere rollekonflikter. Ved den ene skolen er det lagt til rette fra rektors side 

at mellomledere skal kunne bruke den første strategien som går ut på at mellomledere er 

aktive deltakere og har arenaer hvor de kan uttrykke sine synspunkter. En av mellomlederne 

ved denne skolen beskriver det i følgende ordelag:  

«… avdelingslederne har jo møter med rektor hver uke hvor de tar opp ting … det er 

sånn en og en med rektor og avdelingslederen … hvis noen har noen utfordringer i 

forhold til noen som vi trenger å diskutere. Så det er mulig å diskutere det der [på 

ledermøter], men det er også mulig å diskutere det direkte i møte med rektor de har 

hver uke» 

Ved denne skolen velger mellomledere å være aktive deltakere og har hver uke personlig 

møte med rektor som fungerer som arena hvor de kan uttrykke sine bekymringer, synspunkter 
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og få utløp for sin frustrasjon og følelser. Dette gir dem ett fortrinn sammenliknet med 

mellomledere ved den andre skolen som mangler en slik personlig arena. Mitt inntrykk er at 

ved begge skolene er det lite rom for utlufting av emosjonelle utfordringer på ledermøter. 

Mellomledere ved den ene skolen kan derfor være noe mer tilbakeholdne med sine følelser 

enn ved den skolen hvor rektor har ukentlige møter med mellomlederne, og dette kan ha 

negative konsekvenser for både mellomlederne og skolen. 

5.2.6 Undervisningsvurdering – ikke nok! 

Mellomledere ved begge skoler benytter seg av klasserombesøk for å få innsikt i den 

pedagogiske praksisen som eksisterer lærere det som skjer på avdelingene, og de medgir at 

undervisningsvurdering gir ikke nok grunnlag i denne sammenheng, men kun en pekepinn. 

Observasjon anvendes i tillegg som en komplementær metode for å kunne gi lærere en 

tilpasset veiledning med tanke på utvikling og endring av pedagogisk praksis. Ved den ene 

skolen har mellomledere flere avtalte besøk i klasserom som deretter følges opp gjennom 

samtaler med lærere. I disse samtalene søker mellomledere å forstå hvilke tanker og 

avveininger lærere gjør, for deretter å se på andre mulige tilnærminger og drøfte fordeler og 

ulemper ved disse. Denne formen for dialog mellom lærere og mellomledere oppfattes som 

konstruktivt av begge parter. 

Ved den andre skolen har mellomledere nettopp begynt med besøk i klasserom, og her har 

deres besøk mer form som skolevandring (Skrøvset, 2008; Jacobsen, 2016). Mellomledere 

bruker malen for «den gode økta» som er å finne i «Den gode Akershusskolen», et 

styringsdokument utgitt av skoleeier (Akershus Fylkeskommune, 2015). En av mellomlederne 

ved denne skolen formulerer seg slik: 

«Og nytt i år er at … det skal være … et besøk i klasserom … og har ikke hatt et 

system på det [fra] før … Og malen for det er … altså … ehm … kan du si «den gode 

økta». Det er egentlig, det er deretter en observerer liksom undervisningen da. «Den 

gode økta» ligger til grunn for et sånt besøk. Det er jo et veldig bra skriv, kan du si» 

Ved besøk i klasserom observerer mellomlederen hvor godt læreren har fulgte denne malen, 

og i samtalen etterpå diskuteres denne observasjonen. Denne formen for oppfølging kan 

imidlertid også oppfattes som kontroll, slik det har blitt påpekt i forbindelse med 
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skolevandringen, og dette fordrer da at det er gjensidig tillit mellom lærere og mellomledere 

(Jacobsen, 2016, s. 3). 

5.2.7 Komparasjon mellom skolene 

Komparasjon av skole A og B kan tyde på at disse har hatt ulike utfordringer. På skole B har 

ledelsen vært fokuset på klasseledelse og arbeidsro som en viktig forutsetning for god 

undervisning. Ledelsen, inkludert mellomledere, sammen med lærerne har forsøkt å endre 

kulturen ved skolen knyttet til oppførselen i klasserommet. Dette kan ha bidratt til den 

utviklingsorientering som jeg observerte i form av rektors økte interesse for mellomlederes 

utfordringer, tett oppfølging av lærere fra mellomledere og etablerte rutiner for 

kollegaveiledning.  

Klasseledelse og arbeidsro ser ikke ut til å være noen utfordring ved skole A. Ledelsen ved 

skolen har derimot vært opptatt av å øke undervisningens relevans for elever, og har søkt å 

bedre denne gjennom samarbeid mellom lærere på tvers av avdelingene. Mellomledere hadde 

ansvaret for å lede dette samarbeidet mellom lærere. Imidlertid har ledelsen ved skole A også 

oppfattet behovet for økt kollegaveiledning, kanskje i tilknytning til implementering av 

erfaringer fra FYR-prosjektet. 

Det kan virke som både skole A og B har forsøkt å skape en produktiv kultur hvor 

mellomledere har fått tilrettelagt tilstrekkelig handlingsrom mellom toppledelse og lærere 

(Roald, 2017). Tilnærmingen i tilknytning til dette har dog vært noe forskjellige ved begge 

skolene. Ikke minst tyder mellomledernes erfaringer på at ledelsen ved begge skoler er 

utviklingsorientert. Det er imidlertid vanskelig å sammenlikne skolene med hensyn til hvor 

langt de har kommet i utvikling da det avhenger av området en ser på.  

5.3 Implikasjoner for praksis 
Et område hvor skoleeierstyring og skolepolitikken kommer til syne er vurdering av 

undervisning på videregående opplæring. Fylkestinget i Akershus fylkeskommune vedtok i 

2010 å gjennomføre evaluering av undervisning ved samtlige videregående skoler (Akershus 

fylkeskommune, 2018, s. 22). Men i tillegg til å fatte vedtaket, viste fylkeskommunen som 

skoleeier også evnen til å lytte til tilbakemeldingene fra skoleledere og fagforeningene, og 

deretter tilpasset og videreutviklet sin undersøkelse som brukes til evaluering av 
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undervisning. Dette impliserer at fylkeskommuner som ikke har fått til en vellykket 

implementering av prosedyrer for evaluering av undervisning, bør ta hensyn til sine lokale 

forhold, forutsetninger og se til fylkeskommuner som har lykkes med dette, slik som 

Akershus fylkeskommune. 

Undervisningsvurdering gir mellomledere enda en mulighet til å diskutere og drøfte med 

lærere hvordan deres avdeling kan utvikle sin pedagogiske praksis. Denne innsikten kan hver 

mellomleder ta med seg til ledermøter med rektor og bli enige om, i lys av skolens visjon og 

strategiske planer, hvordan og hvilken pedagogisk utvikling skolen skal ha. Diskusjon på 

ledermøter om dette temaet kan dessuten bidra til å klargjøre hvilket handlingsrom 

mellomlederne har i denne sammenheng. 

Jevnlige møter mellom rektor og mellomledere hvor de kan ta opp det de har på hjertet, kan 

bidra til å styrke tillitsforholdet mellom rektor og mellomleder, og minske det psykiske og 

emosjonelle presset på mellomlederne (Gunnarsdóttir, 2017). Tillit er dessuten helt nødvendig 

dersom organisasjonen skal utvikle seg i en positiv retning med større effektivitet og bedre 

resultater (Johansen, 2016). 

En kontinuerlig oppfølging og veiledning av lærere fra mellomledere gjennom året kan bidra 

til å forplikte lærere til å bevisst og jevnt arbeide for å utvikle sin pedagogiske praksis. 

Samtidig kan det være krevende for mellomledere ved store videregående skoler å finne tid til 

å kunne gi denne kontinuerlige oppfølging og veiledning til sine lærere. Dette kan delvis løses 

ved å etablere fagteam blant lærere hvor mellomlederen deltar med jevne mellomrom som en 

tilskuer, tilrettelegger og pådriver. Videre kan mellomledere involvere lærere i organisering 

og gjennomføring av avdelingsmøter i mye større grad. 

Min studie viser at mellomledere kan forplikte seg til undervisningsvurdering og denne 

vurderingspraksisen i varierende grad. Denne forskjellen i pliktfølelsen kan føre til divergens 

innad i organisasjonen med det som resultat at lærere ved en avdeling får tilrettelagt 

muligheter for å utvikle sin pedagogiske praksis, mens en annen avdeling ved samme 

organisasjon forblir uten disse mulighetene. En slik forskjellsbehandling kan dessuten skape 

misnøye blant mellomledere, og i verste fall en splittelse i ledergruppen. Også blant lærere vil 

en forskjell i praksis på de forskjellige avdelingene kunne skape misnøye mot mellomledere 

som ikke legger til rette for faglig, pedagogisk utvikling. 
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Skolen hvor lærere konsekvent diskuterer med elever hvordan undervisningen kan forbedres, 

vil kunne få en positiv omtale i lokalbefolkningen som en skole hvor elevers medvirkning tas 

på alvor. Derimot skolen hvor ulike avdelinger har ulik praksis, vil ikke kunne danne seg det 

samme renomme. Ikke minst kan forskjell i praksis ved avdelingene føre til at skolen utad blir 

oppfattet som mange atskilte enheter istedenfor en enhetlig organisasjon. Søkertallene for 

skolen kan ofte påvirkes av renomme skolen har i lokalbefolkningen, og dermed kan dette 

også ha innvirkning på de økonomiske rammene og tilsettingssituasjon for skolen. 

Ifølge studien mener mellomlederne at undervisning ikke gir annet enn en pekepinn på 

forholdene knyttet til undervisning. De er derfor opptatt av å anvende klasserombesøk og 

observasjon som et komplementerende tiltak ved oppfølging av lærerne. Mellomledere 

oppfatter denne praksisen som positiv, både med tanke på at det gir dem innsikt i lærernes 

overveininger og mulighet til å kunne veilede dem. Ved å være inne i klasserommene får 

dessuten mellomledere en adekvat kjennskap til det som skjer i klassen og elevmassen. På 

denne måten får de et større datagrunnlag og flere datakilder til å kunne bedømme situasjonen 

knyttet til undervisningen i klassene. Imidlertid angir mellomlederne tilgang på tid som en 

viktig forutsetning for at de kan gjennomføre og implementere denne måten å veilede lærerne 

på. 

Det er også forskjeller når det gjelder mellomlederes oppfølging av lærere med hensyn til 

undervisningsvurdering. Ved forskjellig oppfølging av lærere på en og samme avdeling, kan 

det oppstå en situasjon hvor noen lærere kan bli oppfattet som yndlingslærere, mens andre 

føler seg stigmatisert. Riktig oppfølging av lærere gjøre dem i stand til at de kan utvikle sin 

pedagogiske praksis i henhold til samtidens krav, og dette fører til innovasjon i yrket. På den 

annen side kan manglende oppfølging føre til at lærere ikke utvikler seg pedagogisk, over tid 

blir usikre på sine praksiser og blir oppfattet av elever som utdaterte i forhold til samtiden. 

Et uttrykt mål for denne vurderingspraksisen knyttet til undervisningsvurderingen er at denne 

skal bidra til profesjonell utvikling hos lærere (Elstad et al., 2015b). Imidlertid viser det seg at 

en mulig konsekvens av undervisningsvurdering kan være manglende fornyelse av 

arbeidskontrakt for arbeidstakere som har vikariater av kortere varighet. For faste ansatte kan 

undervisningsvurdering brukes til kontroll av arbeidstakers progresjon, og gjentatte, dårlig 

resultater over tid uten forbedring, selv etter veiledning, vil kunne medføre personalsak i form 

av oppsigelse. Begge disse scenarioer viser at undervisningsvurdering kan brukes til kontroll 
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og økonomisk sanksjon overfor arbeidstaker, enda målet med denne vurderingspraksisen er 

ikke å kontrollere eller bruke resultater til sanksjoner (Elstad et al., 2015b). 

I forbindelse med intern validitet, undersøker en gjerne de underliggende mekanismer for å 

kunne si noe om i hvilken grad resultatene er gyldige for det utvalget og fenomenet som er 

undersøkt (Dalen, 2011). I min studie har jeg fått dannet et indirekte inntrykk av hvordan de 

det gjelder, altså lærere, forholder seg til fenomenet undervisningsvurdering. Ifølge mine 

informanter reagerer lærere på ulik vis på undervisningsvurdering; noen reagerer med stress, 

mens andre blir motivert og får energi og driv til å utvikle seg videre. Denne observasjonen er 

også i samsvar med resultater i studien til Lejonberg (2018). 

Min forskning impliserer blant annet viktigheten av god relasjon og tillit mellom leder – lærer 

og lærer – elev for skoleledelse. Dette fordi undervisningsvurdering, i likhet med 

klasserombesøk, seiler også under to flagg. Den kan både oppfattes som kontroll, men også 

som en mulighet og verktøy for utvikling. Imidlertid, for at undervisningsvurdering skal ha 

noe for seg, er det viktig at prosessen og arbeidet med denne bygger på gjensidig tillit mellom 

lærere og mellomledere (Jacobsen, 2016, s. 3). 

5.4 Forslag til videre forskning 
I utvikling av undervisningsvurdering har Akershus fylkeskommune søkt å finne et 

balansepunkt mellom elevenes tilbakemeldinger knyttet til lærernes undervisning og elevens 

tilbakemeldinger om egen innsats og motivasjon (ibid:5–6). På denne måten anerkjenner 

fylkeskommunen at brukernes stemmer skal høres, men at de nødvendigvis ikke alltid har rett. 

Dette reiser imidlertid spørsmål om og viser behov for forskning knyttet til en del aspekter 

relatert til elevenes rolle i undersøkelsen. Et eksempel er dette: hva er den passende alderen 

hvor elever kan anses for å gi adekvate nok bedømmelser av undervisning til å kunne bedre 

denne? Og i hvor stor grad kan elever benytte denne undersøkelsen til å skape en 

«kvalmende» situasjon for lærere? Vil slike forsøk fra elevenes side kunne fanges opp? 

Hvordan slår denne undersøkelsen seg ut for lærere som har få timer med elever i fag som 

ikke interesserer elevene?  

Denne studien har sett på mellomledernes utøvelse av sin rolle knyttet til oppfølging av lærere 

med bakgrunn i undervisningsvurdering og klasseromobservasjon, også kalt skolevandring 

(Skrøvset, 2008; Jacobsen, 2016). Studien viser at det finnes mange likheter blant 
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mellomledernes praksiser knyttet til å gi lærere informasjon om gjennomføring av 

undervisningsvurdering. Mellomledere er dessuten enige om viktigheten av denne 

undersøkelsen, nytteverdien av denne som verktøy, samt forankring i skolenes strategiske 

planer.  

Men det finnes også viktige forskjeller når det gjelder tilnærminger og prosedyrer knyttet til 

oppfølging av lærere etter at resultatene foreligger. Det peker på behov for å undersøke hvilke 

konsekvenser denne forskjellen i oppfølgingen av lærere kan ha og hvordan disse kan påvirke 

skolen som organisasjon.  

Med hensyn til overførbarhet og generalisering har jeg søkt å styrke denne ved å referere til 

liknende studier og resultater fra disse underveis i studien, slik som studiene til Aahjem 

(2012), Grøtan og Jara (2014), Elstad m.fl. (2015) og Lejonberg (2018). Men datagrunnlaget 

for min studie består av kun fire informanter fra to forskjellige videregående skoler. Et annet 

forslag til videre forskning er derfor ekstern validering av funnene i denne studien. For selv 

om jeg har søkt å fange noe av diversiteten i videregående skolene i Akershus 

fylkeskommune, er det likevel usikkerhet knyttet til overførbarhet med tanke på hvor 

representativt dette utvalget og denne diversiteten er for resten av videregående skolene i 

fylkeskommunen. Det finnes derfor en trussel mot ekstern validitet i mitt bidrag som fordrer 

ytterligere forskning for å kunne si noe om i hvor stor grad har jeg klart å fange de forskjellige 

aspektene ved denne diversiteten, og hvor utbredt denne er i fylkeskommunen.  

I min studie har jeg forholdt meg til mellomledere som har vært lenge ansatt i lederstillinger 

ved skolene som informanter. Det hadde derfor vært interessant å forske på hva nyansatte 

mellomledere hadde svart i en tilsvarende studie, herunder også mellomledere som tidligere 

ikke har bakgrunn fra skoleverket.  
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6 Konklusjon 
Jeg har i min gjennomgang kommet fram til at det ikke har blitt gjort så mye forskning på 

undervisningsvurdering i Norge. Undervisningsvurdering har blitt undersøkt i et pedagogisk 

ledelsesperspektiv av Aahjem (2012). Grøtan og Jara (2014) har gransket bruk av 

undervisningsvurdering på to videregående skoler, og de kommet fram til at koblingen 

mellom evaluering og utviklingstiltak er sterkest der organisasjonen har etablert et 

praksisfellesskap og arena for læring. Lejonberg m.fl. (2018) har sett på lærernes oppfatning 

av de uttalte målende med undervisningsvurdering, samt relasjon mellom lærere og 

mellomledere. Deres funn indikerer at det er behov for ytterligere profesjonalisering av 

veiledningskompetanse hos mellomledere, og å tydelig kommunisere formålet med 

undervisningsvurdering overfor lærerne. 

 

I denne studien har jeg sett på mellomledernes oppfølging av lærere ved videregående skoler 

med utgangspunkt i undervisningsvurdering og klasserombesøk, og jeg har søkt å fange 

diversiteten i dette arbeidet ved to forskjellige videregående skoler i Akershus 

fylkeskommune. Denne studiens styrke ligger i kartlegging av endringer som ble gjort med 

undervisningsvurdering på bakgrunn av tilbakemeldinger fra skoleledere, lærere og elever. 

Videre har jeg i denne studien kartlagt administrative prosedyrer knyttet til gjennomføring av 

undervisningsvurdering og den påfølgende oppfølging av lærerne. 

 

Denne studien viser at Akershus fylkeskommune har kommet langt i implementering av 

undervisningsvurdering som et nyttig verktøy for utvikling av skolen gjennom dialog med 

involverte aktører (Akershus fylkeskommune, 2018, s. 22). Fylkeskommunen har søkt å finne 

et balansepunkt mellom tilbakemeldinger fra elever om lærernes undervisning og å gjøre 

elevene sitt ansvar bevisst med hensyn til å bidra til å forbedre undervisningen. Ved å 

anerkjenne elevers stemme, kan fylkeskommunene på den ene siden bidra til 

elevmedvirkning, men på en annen side er det kanskje også av nødvendighet for å motvirke 

konkurransen fra private videregående skoler. 

 

Gjennom intervju har jeg søkt å avdekke likheter og forskjeller blant mellomledernes 

praksiser knyttet til undervisningsvurderingen og oppfølging av lærere. Det er funnet flere 

likheter når det gjelder måten lærere blir informert om undersøkelsen på, og hvordan denne 
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blir gjennomført ved skolene. Det samme gjelder deres synspunkter angående viktigheten av 

denne undersøkelsen, nytteverdien av denne som et verktøy for å få informasjon om 

situasjonen og mulige forbedringsområder.  

 

Imidlertid er det også viktige forskjeller når det kommer til oppfølging av lærere som en 

konsekvens av undersøkelsen og oppfølging med tanke på mulige områder til å forbedre 

undervisningspraksis til lærere. Rektors interesse for mellomledernes arbeid i forbindelse med 

undervisningsvurdering, og en-til-en oppfølging kan bidra til å motivere og engasjere 

mellomledere for å dra nytte av dette verktøyet til fordel for sin avdeling og sine lærere. 

Mangel på oppfølging derimot kan ha en negativ påvirkning på både lærere og elever, og ikke 

minst også mellomledere og skolen som organisasjon. 

 

Denne studien er svak med hensyn til ekstern validitet. På grunn av begrenset datagrunnlag, er 

det usikkerhet knyttet til overførbarhet med tanke på hvor representativt mitt utvalg av 

informanter kan være. Det samme gjelder også hvor vidt jeg har klart å fange diversiteten i 

mellomlederrollen ved de forskjellige videregående skolene i fylkeskommunen. Studien viser 

at det fortsatt er behov for å undersøke hvilke konsekvenser forskjellen i oppfølging av lærere 

kan ha for avdeling, og hvordan disse kan påvirke skolen som organisasjon. 
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8 Vedlegg 

8.1 Informasjonsskriv til informanter 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 
 «Skolelederes erfaringer med undervisningsvurdering» 

Bakgrunn og formål 
Hvert år gjennomføres det elevbasert undervisningsvurdering ved videregående skoler. Det 
foreligger imidlertid begrenset kunnskap om hvordan slike undervisningsvurderinger 
gjennomføres på ulike skoler og hvordan resultatene fra slike vurderinger blir brukt. I 
forbindelse med min masteroppgave i skoleledelse ønsker jeg derfor å undersøke fenomenet 
undervisningsvurdering nærmere. Formålet med masteroppgaven er å undersøke hvilke 
erfaringer skoleledere har med undervisningsvurdering. 

Jeg ønsker derfor å intervjue skoleledere på videregående skoler i fylkeskommuner hvor 
undervisningsvurdering gjennomføres. Her har jeg av pragmatiske årsaker valgt å forholde 
meg Akershus fylkeskommune, og videregående skoler på Nedre Romerike.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Gjennom intervju vil jeg blant annet finne ut hvordan undervisningsvurdering behandles ved 
den enkelte avdeling/skole, hvordan skoleledelsen involveres i arbeid med 
undervisningsvurderingen, om det iverksettes spesifikke tiltak i etterkant av vurderingen og 
hvilke tiltak som eventuelt har vært utfordrende å gjennomføre for skoleledelsen? 

Intervjuet vil bli tatt opp på en lydopptaker for å gjøre det lettere å behandle intervjumateriale 
og sitere korrekt i etterkant.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun meg (Zahoor Ahmad - 
student) og min veileder Christan Brandmo som vil ha tilgang til materialet. 
Anonymiseringen vil foretas etter NSDs krav, og intervjuede personer og tilhørende skoler vil 
ikke kunne gjenkjennes i oppgaven.  
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Prosjektet skal etter planen avsluttes desember 2018. Etter prosjektslutt vil alt datamaterialet 
innhentet ved intervjuer slettes. 

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med meg 
(Zahoor Ahmad) på +47 41760096 eller min veileder: Førsteamanuensis Christian Brandmo, 
på christian.brandmo@ils.uio.no  
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS. 
 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
  

mailto:christian.brandmo@ils.uio.no
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8.2 Intervjuguide 
Intervjuet er planlagt som en samtale som ikke er så veldig strukturert. Tanken er at den som 
intervjues skal snakke ut fra egen erfaring, og eventuelt ut ifra lederrollen vedkommende har. 
 
Introduksjonsspørsmål 
Litt bakgrunnsinfo: om skolen, alder, faglig bakgrunn, hvor lenge har vedkommende vært ved 
skolen, ansiennitet som leder 
 
Mer spesifikt om undervisningsvurdering  
Spørsmål om undervisningsvurdering, hvorfor denne gjennomføres, måten denne gjennomføres 
på ved skolen og tiltak som skolen iverksetter som følge av undervisningsvurderingen. 
 
Gjennomføring 
Hva mener du om: 
• undervisningsvurdering 
• hvordan behandles undervisningsvurdering på din avdeling/skole?  
• hvorfor gjennomføres undervisningsvurdering ved din avdeling/skole? 
• oppfattes undervisningsvurdering som en del av avdelingens/skolens strategiske planer? 

Hvorfor? 
 

Involvering, bruk og oppfølging 
Hva mener du om: 
• Er ledelsen involvert i undervisningsvurdering? 
• Hvordan involveres skolens ledelse i undervisningsvurdering? 
• på hvilken måte kan denne involveringen forbedres og hvilke effekter vil det ha på 

undervisningsvurdering? 
• vil du påstå at undervisningsvurdering brukes bevisst med tanke på skoleutvikling? 

Begrunnelse 
• hvordan legges det frem for undervisningspersonale at skolen skal gjennomføre 

undervisningsvurdering? 
• hvordan gis nye lærere opplæring i undervisningsvurdering? 
• hvis en lærer gjør det svært dårlig på undervisningsvurdering, hvordan følges det opp av 

skolens ledelse? 
• drøftes resultatene blant skolens ledelse og hva bidrar denne drøftingen til? 
 
Tiltak og utfordringer 
• Blir det iverksatt noen tiltak som følge av undervisningsvurdering? 
• Dersom det blir iverksatt tiltak, hvordan bedømmer du effekten av disse tiltakene?  
• Dersom det blir iverksatt tiltak, på hvilket nivå blir disse iverksatt? Skole/avdeling/individ? 
• Hvis det er iverksatt tiltak som følge av undervisnigsvurdering, er det spesielle ting som 

oppleves som utfordrende? I tilfelle hva og for hvem?  
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8.3 Kvittering på melding om behandling 
av personopplysninger fra NSD 

Christian Brandmo  
Postboks 1099 Blindern  
0317 OSL O  
 
Vår dato: 19.02.2018                Vår ref: 59048 / 3 / ST M                   Deres dato:                          Deres ref:  
 
Forenklet vurdering fra NSD Personvernombudet for forskning  
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 07.02.2018.  
Meldingen gjelder prosjektet:  

59048 Skolelederes erfaringer med undervisningsvurdering 
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 
Daglig ansvarlig Christian Brandmo 
Student Zahoor Ahmad 

Vurdering  
Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet med vedlegg, vurderer vi at prosjektet 
er omfattet av personopplysningsloven § 31. Personopplysningene som blir samlet inn er ikke 
sensitive, prosjektet er samtykkebasert og har lav personvernulempe. Prosjektet har derfor fått 
en forenklet vurdering. Du kan gå i gang med prosjektet. Du har selvstendig ansvar for å følge 
vilkårene under og sette deg inn i veiledningen i dette brevet.  

Vilkår for vår vurdering  
Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med:  
• opplysningene gitt i meldeskjemaet  
• krav til informert samtykke  
• at du ikke innhenter sensitive opplysninger  
• veiledning i dette brevet   
• Universitetet i Oslo sine retningslinjer for datasikkerhet  

Veiledning  
Krav til informert samtykke    
Utvalget skal få skriftlig og/eller muntlig informasjon om prosjektet og samtykke til 
deltakelse. 
Informasjon må minst omfatte:  

• at Universitetet i Oslo er behandlingsansvarlig institusjon for prosjektet  
• daglig ansvarlig (eventuelt student og veileders) sine kontaktopplysninger  
• prosjektets formål og hva opplysningene skal brukes til  
• hvilke opplysninger som skal innhentes og hvordan opplysningene innhentes  
• når prosjektet skal avsluttes og når personopplysningene skal anonymiseres/slettes 

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/sentrale_begreper.html?id=12
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/sentrale_begreper.html?id=12
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På nettsidene våre finner du mer informasjon og en veiledende mal for informasjonsskriv.  

Forskningsetiske retningslinjer  
Sett deg inn i forskningsetiske retningslinjer.    
 
Meld fra hvis du gjør vesentlige endringer i prosjektet  
Dersom prosjektet endrer seg, kan det være nødvendig å sende inn endringsmelding. På våre 
nettsider finner du svar på hvilke endringer  du må melde, samt endringsskjema.  

Opplysninger om prosjektet blir lagt ut på våre nettsider og i Meldingsarkivet  
Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre institusjoner har også 
tilgang til egne prosjekter i Meldingsarkivet.  

Vi tar kontakt om status for behandling av personopplysninger ved prosjektslutt  
Ved prosjektslutt 31.12.2018 vil vi ta kontakt for å avklare status for behandlingen av 
personopplysninger. 

 
Gjelder dette ditt prosjekt?    
Dersom du skal bruke databehandler    
Dersom du skal bruke databehandler (ekstern transkriberingsassistent/spørreskjemaleverandør) 
må du inngå en databehandleravtale med vedkommende. For råd om hva databehandleravtalen 
bør inneholde, se Datatilsynets veileder.  
  
Hvis utvalget har taushetsplikt  
Vi minner om at noen grupper (f.eks. opplærings- og helsepersonell/forvaltningsansatte) 
har taushetsplikt. De kan derfor ikke gi deg identifiserende opplysninger om andre, med 
mindre de får samtykke fra den det gjelder.   
  
Dersom du forsker på egen arbeidsplass  
Vi minner om at når du forsker på egen arbeidsplass  må du være bevisst din dobbeltrolle 
som både forsker og ansatt. Ved rekruttering er det spesielt viktig at forespørsel rettes på en 
slik måte at frivilligheten ved deltakelse ivaretas.  

 
Se våre nettsider eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med 
prosjektet!  

 
Vennlig hilsen  

 
Dag Kiberg 

Siri T enden Myklebust 
Kontaktperson: Siri T enden Myklebust tlf: 55 58 22 68 / Siri.Myklebust@nsd.no 

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/informasjon_samtykke/
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/informasjon_samtykke/
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/informasjon_samtykke/
http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/
http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/ledelse_administrasjon/index.html
http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-internkontroll/Databehandleravtale/
http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-internkontroll/Databehandleravtale/
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/forskningstema/taushetsplikt.html
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/forskningstema/egen_arbeidsplass.html
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/forskningstema/egen_arbeidsplass.html
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