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Profesjonelt 
samarbeid

Ledelsesfaglig 
legitimitet

Forståelse av 
pedagogiske 
utfordringer

Å kunne stille 
spørsmål og lete 

etter svar i et 
profesjonsfellesskap



Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

God skoleutvikling skapes av et profesjonsfellesskap som 
er opptatt av hvordan skolens praksis bidrar til elevenes 
læring og utvikling.

Skolen skal være et profesjonsfaglig og 
verdimessig fellesskap der lærere, ledere og 
andre ansatte reflekterer over, 
vurderer og videreutvikler sin praksis.



«Det er sjelden en får jubel»

(Henning Evensen)



Har du sett det?

Hvordan ser ditt profesjonelle 
læringsfellesskap ut?

• Individuelt: Bruk tre gjenstander du har 
tilgjengelig og lag en «installasjon» som 
illustrerer ditt profesjonelle læringsfellesskap

• I par: Forklar hverandre



PLF 5 spørsmål 

• Hva er profesjonelt?
• Hva er læring?
• Hva er fellesskap?
• Hva er kunnskap?
• Hva er ledelse?



Profesjoner og profesjonelt arbeid



Profesjonelt skjønn







Når lærere lærer !
Når lærere lærer ?

Når lærere lærer

Når lærere lærer

NÅR LÆRERE LÆRER



Helhetlig læring

• Oppdage et problem
• Akseptere det på alvor
• Arbeide realistisk
• Knytte det til egne erfaringer
• Prøve ut, anvende i praksis



Hva er læring?

• en prosess der erfaring forårsaker permanent 
forandring i kunnskap eller atferd (Woolfolk 2004).

• et resultat av indre prosesser som settes i gang av
inntrykk utenfra (Kolb 1984).

• tilegnelse av ny eller endret kompetanse i form av 
kunnskaper, ferdigheter eller holdninger som gir 
relativt varige endringer i en persons 
atferdspotensial (Lai, 2013).



Læring og livsalder (Illeris, 2009)

• Barns læring
– Ubegrenset – usensurert - tillitsfull

• Unges læring
– Orientering – selvforståelse - identitetsutvikling

• Voksnes læring
– Selektiv – ambivalent – skeptisk

• Modne voksnes læring
– Ekstrem selektiv



Voksnes transformative læring (Mezirow, 
2000)

• Basert på Dewey : Kritisk refleksjon som bindeledd mellom 
handling og læring

• Voksnes lærendes potensial for kritisk refleksjon over 
grunnleggende forutsetninger

• Voksne lærende kan bli mer kunnskapsrike, fordomsfrie, 
reflekterende og følelsesmessig åpne for forandring.

• Instrumentell læring gir svar på hvordan noe utføres eller 
gjøres ?

• Kommunikativ læring gir svar på spørsmålet hvorfor, og 
knyttes til forståelse av forhold i omverden med bakgrunn i 
normer og verdier.

Maja Rud: Jeg må 
sette ord på 
praksis gjennom 
bruk av hvorfor....
Ikke utfordrende, 
men lærerrikt



Fire grader av transformasjon

• Justere de referanserammen man har
• Bytte ut referanserammene mot nye
• Forflytte seg slik at nye meningsperspektiver 

kan bli synlige
• Lære seg nye måter å tenke på







Evalueringsrapport  Utviklingsprosesser i 
Ungdomstrinn i utvikling (NTNU, 2015)

flytte fokus for samtaler fra hverdagens
praktiske utfordringer over til
kunnskapsdeling og utfordrende samtaler
om elevenes læring.





Perspektiv på kunnskap (Blackler, 1995) 

Strukturelt Praksisbasert
fakta Prosess
evidens kontekst
byggesteiner relevans





Forestillingsevne - Observasjon





Se og forstå



Oppdrag

• Skriv ned alle tanker (fra en gitt setning)
• Ikke stopp opp for å lese eller gjøre forandringer
• Hold blyant/penn/tastatur i bevegelse
• Dere får kun 3 minutter
• Stikkordet er: Elevenes læring og utvikling
• Begynn gjerne slik Når vi snakker om elevenes læring 

og utvikling snakker vi om……
• Del med sidemann. Du velger selv hva du vil dele.



Kjennetegn ved læreres læring
(Desimone, 2009)

• Innholdsfokus
– fagkunnskap og elevkunnskap

• Aktiv læring
– observasjon - refleksjon

• Sammenheng
– koplet til førkunnskap

• Varighet
• Kollektiv deltakelse
– lære sammen

Look to
Bjørnsveen!



DATA

INFORMASJON

KUNNSKAP



Forhold som fremmer motivasjon





N

Noen ikke godkjente svar:
varme
sol
begge kan stå
store
bor som regel ute
begge kan høre
har ofte dyr på seg



Data, informasjon og kunnskap (Gottschalk, 2005)

• Data 
– observasjoner eller fakta som ikke er meningsfulle i    

seg selv (“bits and og bytes”)  
• Informasjon
– data  satt inn i en sammenheng som gir mening. 

• Kunnskap 
– informasjon som er blitt vurdert I forhold  

sannhetskriterier, kombinert med egen erfaring, 
assosiert med en bestemt kontekst, tolket og analysert 
basert på kritisk refleksjon  



Læringstrappa, Tiller

Løst prat om 
erfaringene

Erfaringene
ordnes/kategori-

seres i ord og 
begreper

Erfaringene kan 
kobles (fordi vi har 
ordnet dem i ord 

og begreper)

Erfaringene 
knyttes til teori

DATA

INFORMA-
SJON

KUNNSKAP



Ikke bare innhold, men måten det snakkes 
på (Earl & Timperley, 2008)

• Overfladisk eller dybdeorientert?
• Hvordan ledes samtalen?
• Hvilken dagsorden settes?
• Hvordan utfolder rutiner og mønstre for 

kommunikasjon seg?
• Kritisk og utfordrende diskurs?
• Sterk eller svak refleksjon?


