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VI STARTAR OPP
(Innleiing)



Brunstad: KLOK LEIING

- I rommet mellom teoretisk kunnskap og praktisk 
kunnskap

- «Endringsleiing utan endring»

- «Innkompetanseheving»

- Dybdelæring i kollegiet ?

(TILLØP UTAN HOPP ?)

















LÆRINGSPARTNARAR

!



Prosess ?



Ecyclopedia Britannia

A series of actions or steps in order to    
achieve a particular end

!!!!!!!



Eirik Irgens:  UTVIKLINGSHJUL

 Erik Irgens (2010, s. 136): Rom for arbeid. 
I: Andreassen m.fl. 

Kompetent skoleledelse

Tapir forlag



Drift Utvikling

Kollektivt

Individuelt

Informasjon

Koordinering

Mål

Utviklingstiltak

Evaluering

Undervisning

For/etter-arbeid

Faglig

Didaktisk



II

Dagsaktuell kontekst innnan
utdanninspolitikk og forsking









OVERORDNET DEL 
-verdier og prinsipper

• 1. Verdigrunnlag

• 2. Læring

• 3. Skolens praksis  - PROFESJONSFELLESSKAP OG UTVIKLING 



PROFESJON ?

• Profesjonsutvikling ovenfra

• Profesjonsutvikling innenfra











Meld. St. 21

• s.11:   I hele denne perioden har staten stått 
overfor et grunnleggende styringsparadoks: De 
faktorene som har størst betydning for elevenes 
læring og utvikling , er de som staten i minst 
grad kan styre 

• s. 92:  Lærerprofesjonens rolle i den nye 
modellen for kompetanseutvikling 



Og vegen inn i desse utfordringane er 
knytt til dei dagsaktuelle omgrepa: 

- DeKomp

- ReKomp



Vidareutdanning

De/Re-
Komp

UH
- utdanning
- forsking
- formidling

Skole/B.hage

Planlegging / utvikling



?

- Profesjonsutvikling

- Profesjonelt skjønn

(fagfeller # individuell autonomi)



To kjerneperspektiv når det gjeld 
leiing av profesjonsutvikling

*    «The Teory of Inquiry»

*     Deduktiv  vs Induktiv 







III

LEIINGA AV 
UTVIKLINGSARBEID









 Skole A:

1. Rektor informerer

2. Diskusjon

 Skole B:

- Klikk: Oversikt over resultat

- Klikk: Forberedelse







Fullan: «Indelible leadershiip»

*  Your job as a leader is to be right at the end of the
meeting and not at the beginning

*  Leaders listen, learn and ask questions

*  If you want to develop the team, use the team !





Lars Qvortrup 
(2001:107)

Vidensformer Resultat-former

I

II

III

IV

Kvalifikationer

Kompetance

Kreativitet

Kultur

(Tabellen er eigentleg meir kompleks, sjå Roald 
2010:36)



Kompetanse ?

Boreham (2006) :

«Kompetanse er sosialt konstruert i tilknyting til korleis
arbeidsoppgåver og utfordringar endrar seg»



Holmboeprisen 2015 – Hellerud vg. skole 

Mattelærerne ved Hellerud vgs får Holmboeprisen
Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Holmboeprisen for 2015 til 
matematikkseksjonen ved Hellerud videregående skole, en kombinert 
skole med 650 elever nordøst i Oslo. - Holmboeprisen gis i år for første 
gang til et lærerkollegium i matematikk ved en videregående skole 
som har oppnådd fremragende resultater til tross for et krevende 
utgangspunkt, sier styreleder Arvid Siqveland i Norsk matematikkråd. 
Prisen på 100.000 kroner, som deles mellom prisvinneren og skolen, 
deles ut på Oslo katedralskole 18. mai. Det er kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen som overrekker prisen.

Holmboeprisen som har vært utdelt årlig siden 2005, kan gis til en eller flere 
matematikklærere i norsk grunnskole eller videregående skole. Styret i Norsk 
matematikkråd baserer sin beslutning på innstillingen fra Holmboekomiteen.

Fire av de ti matematikklærerne ved Hellerud videregående skole i Oslo var til stede da kollegiet ble 
utropt til vinnere av årets Holmboepris. Fra venstre: Vegard Kjøsnes, Kenneth Marthinsen, Egil 

Reidar Osnes og Espen Dragnes. Foto: Heidi M. Skjebstad



Holmboe prisen 2018

Skage Hansen 
og 

Engebråten skole



Lawrece Stenhouse
(1926-1982)

”Teachers as researchers» 







Spenninger/dikotomier

 Informasjon          #      Læring

 Kvalitetssystem     #      Kvalitetsarbeid

 Forvaltningslogikk  #      Kvalitetslogikk

 Kvalifikasjon # Profesjon

 Kausal                  #      Systemisk

 Medbestemming #      Medskaping

 Delegasjon # Distribusjon



Lærende møter

1. Alle er forberedt til å levere medskapende
innspill

2. Lederne SPØR i stedet for å … (theory of
inquiry )

3. Vente med motforestilling

4. Alle ansvarlige for motforestilling

5. I G P, ”Styrt framlegging”, SMT, Lede/ref.

6. Vurdere systematisk for å bli systemisk



1 2

3 4

Bra

Kan bli 
bedre

?

?

Hvorfor

Hvordan



forts …

7. Prioritere fremfor å ”stemme”

8. Homogene / heterogene arbeidsgrupper 

9. Pauserommet ingen god arbeidsplass

10. Autoritær i ”fillesaker”

11   …..  12 …. Osv. 







III

Vurdering og utvikling av 
kvalitet





Pasi Sahlberg

- BIG DATA

- SMALL DATA



Det enkle 
relasjonsproblemet

Mål Resultat

Det doble relasjonsproblemet (Cambridgemanifestet 
1972)

Mål

ResultatProsess



Kvalitet (Dahlberg, Moss og Pence 2002)

<  - >

Logisk positivisme 

< ->

Meiningsskaping



Vurdering

Reliabilitet
< - >  Validitet

Og: 

Summativ 
< - >  Formativ

Senge:  ”Underliggande organisasjonmønster = 
The formative field of the organism”



IV

SYSTEMTENKNING



Systemisk tenking i ein 
organisasjon (Leavitt)

 Mål / Verdiar

 Strukturar

 Teknologi

 Relasjonar

 Omgivnader



V

SLUTTORD OM 
IMPLEMENTERINGS-

UTFORDRINGANE



Inkomensurabilitet



Prosesskvalitet Strukturkvalitet

Resultatkvalitet



Katz and Dack 2013:

THE    INTELLIGENCE    TRAP



“Intelligent people especially
can figure out a rationalization 

for anything they want to 
believe. We call it the 

intelligence trap.”

(Katz and Dack 2013)



To kjerneperspektiv når det gjeld 
leiing av profesjonsutvikling

*    «The Teory of Inquiry»

*     Deduktiv  vs Induktiv 














