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Skoleutvikling
- et deskriptivt begrep
- et normativt begrep



Tre dimensjoner

• En kunnskapsdimensjon

• En relasjonsdimensjon

• En styrings-/ledelsesdimensjon

«Profesjonsfellesskapene»



Er læreryrket en profesjon?

Det er særlig tre kjennetegn ved profesjoner relevant i vår sammenheng: 

(1) at de bygger på et distinkt teoretisk og metodisk kunnskapsgrunnlag ervervet 
gjennom høyere utdanning

(2) at de har et handlingsrom for profesjonell skjønnsutøvelse

(3) at de har et spesielt ansvar gitt deres samfunnsmandat

Det er i dag en tradisjon for å betegne læreryrket som en profesjon

NB – en slik sosiologisk teori er også normativ og ikke bare beskrivende

Goodson & Hargreaves, 1996; Brusling, 2001; Freidson, 2001; Molander & Terum, 2008



Begrepet profesjonsfellesskap

• Profesjoner

- bygger på et distinkt teoretisk og 
metodisk kunnskapsgrunnlag
ervervet gjennom høyere 
utdanning

- har et handlingsrom for 
profesjonell skjønnsutøvelse

- har et spesielt ansvar gitt deres 
samfunnsmandat

• Fellesskap

- roller – f.eks. på en arbeidsplass

- fellesskap på ulike nivåer

- å høre sammen 

- å holde sammen 

- å gjøre noe sammen 

- inkludering og ekskludering

Goodson & Hargreaves, 1996; Brusling, 2001; Freidson, 2001; Molander & Terum, 2008; Tjora, 2018 



Hvorfor samarbeid i ‘profesjonsfellesskap’?

• «Alle» er enige om at (sterke) profesjonsfellesskap er viktige for 
skoleutvikling: forskere, politikere, profesjonen selv (et honnørord)

• Støttes i stor grad av internasjonal og nasjonal forskning

• Teoretiske begrunnelser:

- Sosiokulturell læringsteori: Vi lærer best i aktiv samhandling med andre 

- Motivasjonsteori: Interesse og involvering sentralt for læring

- Profesjonsteori: Viktig for å styrke skjønnsutøvelsen, validering







Kunnskap?

• 1. Vi snakker for lite om innholdet
i profesjonsfellesskapene, og om 
hvilken rolle kunnskapen vi bruker
spiller i skoleutvikling

• 2. MEN – hva slags kunnskap
snakker vi om, og hvordan skal vi 
forstå kunnskap i skolefeltet?



Læreres (og lederes) kunnskapsbase

Ofte stort fokus på hvordan organisere arbeidet i profesjonsfellesskap, men lite på innholdet

Ulike elementer i profesjoners kunnskapsbase er relatert til hverandre fordi det er den spesifikke og 
praktiske karakteren ved oppgaven som bestemmer hva slags kunnskapskilder (erfaring, teori, forskning, 
‘data’, informasjon fra foreldre, elever, etc.) som er relevante å knytte sammen for å kunne løse 
oppgaven på best mulig måte (integrasjon av kunnskapskilder)

Dette kaller Harald Grimen for «praktiske synteser» (i motsetning til teoretiske synteser)

«Ingenting er så praktisk som en god teori»

Shulman, 1987; Grimen, 2008; Guile, 2010; Hermansen & Mausethagen, 2016; Whitty & Furlong, 2017



35 %

30 %

27 %

8 %

Læreres bruk av ulike kunnskapskilder i «resultatmøter» (N=134)

Utprøvd erfaring/fagdidaktikk Kontekstuell/relasjonell kjennskap Data/statistikk Forskning

Sølvi Mausethagen, Tine Prøitz & Guri Skedsmo (2017): Teachers’ use of knowledge sources in ‘result meetings’: thin data and thick data use., Teachers and Teaching, DOI:10.1080/13540602.2017.1379986





Overordnet del i læreplanverket (kapittel 3.5)

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

God skoleutvikling krever rom for å 
stille spørsmål og lete etter svar og et 
profesjonsfellesskap som er opptatt av 
hvordan skolens praksis bidrar til 
elevenes læring og utvikling. Alle 
ansatte i skolen må ta aktivt del i det 
profesjonelle læringsfellesskapet for å 
videreutvikle skolen. (…) Velutviklede 
strukturer for samarbeid, støtte og 
veiledning mellom kolleger og på tvers 
av skoler fremmer en delings- og 
læringskultur

Lærerprofesjonen bygger 
sin profesjonsutøvelse på 
felles verdier og et felles 
forsknings- og 
erfaringsbasert 
kunnskapsgrunnlag.(…) 
Lærere og ledere utvikler 
faglig, pedagogisk, 
didaktisk og fagdidaktisk
dømmekraft i dialog og 
samhandling med kolleger. 



Diskuter to og to

Vurder påstandene fra 1 = i liten grad til 5 = i stor grad. I (individuelt) – P (par) – (G)

1. «På skolen vår har vi gode strukturer/rutiner for samarbeid»

2. «På skolen vår utfordrer vi hverandre faglig på en positiv måte»

3. «På skolen vår bruker vi et felles forsknings- og erfaringsbasert 
kunnskapsgrunnlag»



I «resultatmøtene» er 
det lite diskusjon om 
problemene

Det er stort fokus på 
løsninger og tiltak

Det er først og fremst 
mer kortsiktige tiltak 
som formuleres, i liten 
grad langsiktige tiltak



Utfordringer i lærersamarbeid

• Kortsiktige løsninger

- naturlig å fokusere på løsninger og tiltak

- hvordan bringe inn noe nytt i diskusjonene

(forskning, faglig-kritiske diskusjoner) 

• Konsensusorientering

- kan være vanskelig å utfordre hverandre

- verdi- og identitetsspørsmål lite belyst

Achinstein, 2002; Keelchtermans, 2005; Hjörnö & säljö, 2013; Mausethagen, Prøitz & Skedsmo, 2018



Ulike skoleutviklingsprosesser

Van oers, 1998; Mausethagen, Shavard, Knudsmoen, Lorentzen & Osland, 2019,  

• Adaptive

- handler om å ta i bruk 
allerede kjent kunnskap i 
nye kontekster

- «it works» (for now)

- forsterke eksisterende 
rutiner og tiltak

- mange ganger 
tilstrekkelig

• Transformerende

- handler om å tenke mer 
innovativt og nytt for å løse 
en bestemt utfordring

- utnytte handlingsrom

- mer langsiktighet

- hva trigger prosessene?



Summeoppgave

Velg en av to:

Kan dere finne et eksempel der forskning utfordret eksisterende praksis? 
Beskriv så konkret som mulig hva som skjedde.

Kan dere finne et eksempel på et utviklingsarbeid på skolen som du vil 
beskrive som vellykket? Beskriv så konkret som mulig.

For begge: 

Hvis noen, hvilken rolle spilte a) «de nye rollene», og b) du som leder?



«Ny forskning» del 1

Marte Lorentzen, ph.d.

“Like lærere leker best. Om lærerspesialistenes
rolle i skolens og profesjonens”. Avhandling. 



«Ny forskning» del 2

Guro Kirkerud, offentlig ph.d.-stipendiat

Artikkelen “Kompetanseutvikling som 
rekontekstualisering: Skoleledelse i spennet 
mellom horisontale og vertikale 
kunnskapsdiskurser», publisert i Nordisk 
Tidsskrift for Utdanning og Praksis

Kompetanseutvikling som rekontekstualisering: Skoleledelse i spennet mellom horisontale og vertikale kunnskapsdiskurser | Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis

https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2750


Spørreundersøkelse

Etter høstferien sender vi ut en spørreundersøkelse til et stort antall 
skoler i alle fylker. Vi sender ut denne til rektor på skolene, og ber om at 
de sender undersøkelsen videre. Dersom DU eller DIN SKOLE mottar 
denne eposten, håper vi dere sender den videre til lærerne og gjerne 
oppfordrer dem til å svare! Skolen kan også vinne et gavekort.

Hvorfor er undersøkelsen unik? Link

https://www.youtube.com/watch?v=dNs9lQdAQM0

https://www.youtube.com/watch?v=dNs9lQdAQM0




Takk for oppmerksomheten!

solvim@oslomet.no


