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Plan
• Nye oppgaver og mer ansvar
• Skolelederen i Kunnskapsløftet
• Reformatører og tradisjonsbærere
• Diskusjon og mentimeter: Hva slags skoleledertype er du?

• Endringsagenter, ansvar og autonomi
• Fagfornyelse
• Autonomi – frihet til og frihet fra
• Bli med på å studere skolelederes autonomi! 
• Diskusjon og mentimeter: hvor autonom er du?

• Spontane refleksjoner og oppsummering
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Økt ansvar og flere oppgaver lokalt

• Internasjonale trender i det utdanningspolitiske feltet viser at 
ansvaret for utdanning og elevers læringsutbytte i større grad er lagt
til det lokale nivået.

• Et fellestrekk på tvers av ulike former for styring og variasjoner i
sentralisering og desentralisering

• Lokalt nivå er et tydelig innsatsområde for utdanningspolitiske tiltak
gjennom styringsvirkemidler rettet mot det kommunale nivået og
skolenivået.

Generelt i Norge har utdanningsledere i skole og i kommunesektor siden 
1990 tallet fått en mer fremtredende rolle, nye oppgaver og mer ansvar.

• Med Kunnskapsløftet i 2006 har skoleledere fått et tydeligere definert 
ansvar for:
• økonomi, organisering og personal
• Læringsutbytte, elevers trivsel og sosiale velferd
• elevresultater som grunnlag for beslutningstaking
• reformimplementering
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Nøkkelfaktor for koordinert endring av skolen

I nasjonal politikkutvikling har og er skoleledere og kommunenivået
ansett å være nøkkelfaktorer for koordinert endring av skolen.

Kunnskapsløftet - styringsreform

• St.meld. nr. 30 (2003–2004) la grunnlaget for innføringen av reformen 
Kunnskapsløftet i 2006. 

• Et mål med styringsreformen var at staten i større grad skulle styre 
kommunene gjennom mål og resultater, men også gi kommuner, 
fylkeskommuner, skoler og lærere større lokalt handlingsrom.

• Kunnskapsløftet er bygget på fem grunnprinsipper: klare nasjonale mål for 
opplæringen, kunnskap om elevenes læringsresultater i vid forstand, 
tydelig plassering av ansvar, stor lokal handlefrihet og et godt støtte- og 
veiledningsapparat.
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Skoleledere i styringsreformen Kunnskapsløftet

• Syv år etter at reformen ble introdusert oppsummerte 
utdanningsforskere:
• Evalueringen viste at den tidlige begeistringen for reformen i skolefeltet 

hadde tapt seg gjennom implementeringsperioden. 

• Til trodd for desentralisering som siktemål, hadde det i løpet av 
gjennomføringsperioden skjedd en målforskyvning mot sterkere nasjonal 
styring.

• Årsaken til misnøyen var ikke svekket tillit til LK06 som pedagogisk plattform, 
men  sterkere regelstyring og tiltaksstyring, og økte rapporteringskrav, tilsyn 
og kontroll. (Aasen m.fl. 2012, Lødding m.fl. 2018, Mausethagen m.fl. 2018).

Skoleledere i Kunnskapsløftet

• Kunnskapsløftet har blitt kalt skoleledernes reform. 
• i de tidlige reformårene var skolelederne det sentrale omdreiningspunktet
• viktig målgruppe for kompetanseutvikling og profesjonalisering

• Skolelederne var de sentrale endringsagentene for innføringen av 
Kunnskapsløftet

• I evalueringen ble skoleledernes mottak av reformen i 10 skoler studert 
nærmere. Studien pekte på to hovedtyper av skoleledere 

(Ottosen & Møller 2010, Prøitz m.fl. 2019)
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Tradisjonsbærere

• skolens moralske formål står sentralt 
• viktig å ta vare på de svake og bidra til fellesskapsfølelse
• små skritt i forandringsprosessen
• mindre fokus på kollektiv strategiutvikling 
• blander seg lite inn i det faglige/pedagogiske arbeidet
• blikket rettet mot interne forhold som administrasjon og 

personalfunksjonen

Reformatører

• vektlegger strategiutvikling relatert til reformen og det faglig-
pedagogiske arbeidet
• aktivt grep om reformprosessen 
• engasjerer seg i lokalt arbeid med læreplanene
• arbeider for bedre systematikk i vurdering
• begrunner sin ledelsesorientering med at Kunnskapsløftets sterke 

resultatorientering forutsetter tydelig ledelse av reformarbeidet lokalt
• skoleeier som gir gode muligheter for kompetanseutvikling.
• entusiasme, håp og energi kommer særlig til uttrykk
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Samlet sett for både tradisjonsbærere og reformatører

«Våre data viser konturene av et skolelederyrke som mer og mer 
frigjøres fra læreryrket. Dette handler om at større oppmerksomhet 

rettes mot dokumenterte resultater, og i videregående opplæring også 
om økt markedsorientering og konkurranse.»  (Møller & Ottosen 2010:11)

• endrede relasjoner mellom lærer og leder 
• endrede forhold mellom skoleleders pedagogiske ledelse og 

administrative ledelse i den moderne skolen

Diskusjon

Med tanke på din situasjon i dag:

• Hva vil du si er balansen mellom administrativ ledelse og 
pedagogisk ledelse i ditt arbeid i dag?

• Om du måtte velge hva vil du si at du er mest -en 
tradisjonsbærer eller en reformatør?
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Balansepunkt i 2010

(Vibe m.fl 2010:28)

Hva er en endringsagent?
Den eller de aktørene som starter og gjennomfører endring. 

Den som på vegne av ledelsen har ansvar for gjennomføringen av 
endring.

“an internal or external individual or team responsible for 
initiating, sponsoring, directing, managing or implementing
a specific change initiative, project or complete change
programme” (Caldwell, 2003, s. 139-140).

Står gjerne i en mellomposisjon og binder sammen nivå, folk og 
organisasjoner 

Endringsmottaker og 
fortolker av endringens 

hensikt (Balougun 2003)

MED ANSVAR FOR ENDRING...
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Endring og hierarki
• Utdanningsreformer har gjerne en innebygget logikk basert på en

hierarkisk forståelse av endringsarbeid i skolen
• Staten som overordnet myndighet sender ut beskjed om endringer

som underordnet nivå er forventet å iverksette.

I dette hierarkiet har skoleledere 
fått ansvar for endring.

Men...reformer formes i den lokale skole og 
kommune
• Vi vet at nasjonale reformer i stor grad formes i den lokale skole og 

kommune 

• og at aktørene fortolker, forhandler og av og til endrer reformers 
intensjoner.

Endring kan altså ikke ses som en 
lineær prosess eller som et en til en forhold 
mellom intensjon og praksis.
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Statens styringsvirkemidler

Tradisjonelle styringsvirkemidler: 

• Juridisk, økonomisk, organisatorisk
Feks: lover og regler, budsjetter og rammer for skolens virksomhet

• I tradisjonell hierarkisk og byråkratisk tenkning har styringen til 
intensjon å oppnå en bestemt virkning og effekt gjennom pålegg, 
direktiv og resultatkontroll. 

• Svekkelse av statlig makt og styring i en kompleks verden 

• Sentral styring virker ikke så godt 

• Utakt med den kunnskapsmessige utviklingen i samfunnet i stort

• Samfunnsaktører er ressurser fremfor passive mål for offentlig 
styring 

• Myndigheter styrer på distanse ved å legge til rette for og regulere 
aktørenes interaksjon innenfor autonome arenaer 

(Ansell & Torfing, 2016, Sørensen & Triantafillou, 2009).
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Sammensatt styring

• I dag ser vi gjerne også andre typer styringsvirkemidler basert på 
samspill og samordning mellom strukturer og prosesser, mellom 
institusjoner og aktører og mellom regler og bruk av regler (Pollitt & Hupe, 
2011).

• Styringsvirkemidler som supplerer
• Mer komplekse og sammensatte former for styring
• Gråsoner og utydelighet – hvem har ansvaret og autonomi i 

samskaping?

Nyere former for styringsvirkemidler

• Myk styring (soft governance) 
informativ/pedagogisk styring

• Samskaping/co-construction og
samarbeidsstyring (collaborative 
governance)

• Etter- og videreutdanning for 
profesjonalisering av ledere og lærere i
utdanningssektoren (se feks Nils Kirsten 
2020) http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1413363/FUL
LTEXT01.pdf

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1413363/FULLTEXT01.pdf
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Fagfornyelse...

• Politikkutviklingen har de siste årene vært preget av en rekke offentlige 
utredningsarbeider om endringer av skolen.

• Et premiss i disse arbeidene er at mål- og resultatstyringen, fra 
Kunnskapsløftet, skal videreføres og sikre lokalt handlingsrom og lokal 
autonomi. 

• Samtidig styrkes den nasjonale styringen gjennom veiledning, tilsyn, 
standardisering av kommunal årsrapportering, fokus på resultater og nye 
former for innholdsstyring 

(Hall, 2016, Mølstad 2015, Mausethagen m.fl. 2018)

Fagfornyelsen

• Fagfornyelsen er først og fremst en læreplanreform

• Reformen skal styrke sammenhengen mellom læreplanverkets deler 
for å bedre kunne ivareta skolens brede formål og elevenes faglige 
læring. 
• Nytt og bredere kompetansebegrep
• Tverrgående tema; folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap 

samt bærekraftig utvikling. 
• Gir føringer for det pedagogiske arbeidet som dybdelæring og progresjon. 
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• Reformen har styringsvirkemidler med betydning for skolelederes 
arbeid:
• den lokale handlefriheten suppleres med fastsatte tverrgående 
tema og presiseringer når det gjelder innhold og arbeidsmåter 
i fagene. 

• Veiledningsmateriell rettes imidlertid først og fremst
mot læreren og lærerens kompetanse og handlefrihet
...kan vi kanskje si at fagfornyelsen i større grad er 
lærerens reform enn skolelederens?

Hva betyr det for skoleledere i dag?

Forskning viser...

• Positiv sammenheng mellom:

• Lederskaps-autonomi, strategisk beslutningstaking og elevresultater (Fuchs & 
Wössman, 2004) 

• Økt autonomi og endringer i skole og læreplan bidrar til å forbedre 
elevresultater (Cladwell & Spinks 2013)
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Autonomi

• Autonomi er noe som aktivt utøves fremfor noe som mottas passivt.

• Autonomi handler om frihet til noe, men også frihet fra noe.

• Forutsetter selvregulering og selvstyring (self-governance)

Definisjon: Et individs kapasitet til å bestemme over egne handlinger 
gjennom uavhengige beslutninger innenfor et system av prinsipper og 

regler (Ballou 1998)

Systemet forutsetter at du utøver autonomi

• Betydningen av skolelederes autonomi for endring har innvirket på 
hvordan staten styrer og har bidratt til en økning i skolelederes og 
skoleeieres ansvar og oppgaver (Honig & Rainey, 2012).

• Samtidig viser studier at ledere håndterer autonomi ulikt innenfor 
ulike områder av skolens virksomhet: 

A. undervisning og læring
B. i det sosiale og ivaretakelse av elevenes læringsmiljø 
C. i skoleutvikling og styring og 
D. i administrasjon

(Wermke & Solangkas 2020)

Hvorfor??



24.09.2021

15

Mulige forklaringsgrunner

• Individuelle egenskaper ved den enkelte leder
• Egenskaper ved skolen (kollegiet og elevmasse)
• Lokale forutsetninger som ressurser 
• Statlig og skoleeier styring
• Skoleeiers autonomi

Kan det også ha noe med relasjonelle forhold mellom skoleleder og 
skoleeier og handlingsrommet de har vis a vis hverandre?

CLASS – comparison of leadership autonomy in 
school districts and schools

• Prosjekt finansiert av forskningsrådet 2021-2025

• Forskere i Norge, Sverige og Tyskland skal studere 
utdanningslederes autonomi fra 1990 og frem til i dag.

• Over tid og under ulike styringsformer

• Utvikle teori om balansen mellom styring og autonomi
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• Dokumenter, intervjuer og spørreskjema i tre land

• Skolelederes autonomi i arbeid med: undervisning, læringsmiljø, 
ledelse og økonomi og administrasjon

• Fokuserer på tre høyaktuelle politikkområder: pandemi, vurdering og 
inkludering

Hvor stor grad av autonomi har du når det 
gjelder?

Oppgave 1

A. undervisning og læring
B. ivaretakelse av elevenes 

læringsmiljø 
C. skoleutvikling og styring  
D. administrasjon

Oppgave 2

• Pandemi

• Vurdering (sluttvurdering og 
underveisvurdering)

• Inkludering i skolen
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Oppsummerende betraktninger
• Skoleleders rolle som endringsagent er endret siden KL06

• Flere oppgaver og mer ansvar
• Godt rustede og profesjonelle skoleledere
• Balansen mellom pedagogisk ledelse og administrativ ledelse?

• Reform med mange kjente elementer – men også nye
• Nyere former for styring vs ansvar og autonomi?
• Er det læreren som er endringsagent nå?

• Betydningen av skolelederes autonomi varierer avhengig av mange 
faktorer, men også i forhold til hvilket område av skolens virksomhet det 
handler om.
• Krever et mer nyansert autonomi-begrep og mer nyanserte forståelser av 

skolelederes endringskraft 

https://www.usn.no/forskning/prosjekter/prosjekter-finansiert-
av-forskningsradet/comparisons-of-leadership-autonomy-in-
school-districts-and-schools-class/

Er du interessert i prosjektet? Ta kontakt!

https://www.usn.no/forskning/prosjekter/prosjekter-finansiert-av-forskningsradet/comparisons-of-leadership-autonomy-in-school-districts-and-schools-class/
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Evalueringen av Kunnskapsløftet (2005-2012) 
Møller, J., Prøitz, T. S., & Aasen, P. (2009). Kunnskapsløftet–tung bør å bære? Underveisanalyse av styringsreformen i skjæringspunktet 

mellom politikk, administrasjon og profesjon. NIFU STEP.
Aasen, P., Møller, J., Rye, E., Ottesen, E., Prøitz, T. S., & Hertzberg, F. (2012). Kunnskapsløftet som styringsreform-et løft eller et løfte? 

Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen.

Learning outcomes in policy and practice LOaPP (2016-2020)
Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen Margrethe; Aasen, Petter. (2019) Nasjonal styring og lokal praksis - skoleledere og lærere som 

endringsagenter. i Jensen, Ruth, Karseth, Berit & Ottosen, E. (red.) : Styring og ledelse i grunnopplæringen. Cappelen Damm, Oslo .

CLASS – Comparisons of leadership autonomy in 
school districts and schools (2021-2025)

Wermke, W., & Salokangas, M. (2015). Autonomy in education: theoretical and empirical approaches to a contested concept.
Prøitz, T. (2021). Styring og støtte i moderne governance–samverkan för bästa skola. Pedagogisk forskning i Sverige, 26(1), 126-132.


