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Innhold

• Lærende ledelse 
• Kunnskapsbasert forbedringsarbeid
• Ledelse av forbedringsarbeid









6

Ledelse Under-
visning

Elevenes 
læring
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Fire typer ledere:

– De som får ting til å skje
– De som gjerne vil at ting skal skje
– De som ikke tror at noe vil skje

– De som lurer på hva som skjedde…



Noen definisjoner på ledelse
Ledelse er å påvirke andre til å handle slik 
at institusjonen/organisasjonen når målene 
for sin kjerneaktivitet. (Robinson)

En relasjon hvor man påvirker hverandre, 
som omfatter makt og kontroll innenfor 
organisasjonens rammer. (Møller)

En status som tilskrives enkeltpersoner eller 
grupper på grunnlag av den 
påvirkningskraften de frivillig innrømmes av 
sine medarbeidere. (Gronn)

Skoleledelse innebærer å identifisere, skaffe, allokere, 
koordinere og bruke de sosiale, materielle og kulturelle 
ressursene som gjør undervisning og læring mulig. 
(Spillane, Halverson & Diamond)



Formell (synlig) del
av organisasjonen

Struktur
Ressurser
Regelsystem
Mål
Arbeidsmetoder
Organisasjon

Uformell (usynlig) del av 
organisasjonen

Praksis
Holdninger
Normer
Verdier
Usynlig regelsystem
Kollektivt forsvar
Fortellinger, myter
Ritualer, Språk
Helter, helgener

Skolan i utveckling
(Groth,  2010)





Når lærere lærer !
Når lærere lærer ?

Når lærere lærer

Når lærere lærer

NÅR LÆRERE LÆRER



Oppdrag 1
• 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: læreres læring
• Begynn gjerne slik Når jeg snakker om læreres 

læring snakker  jeg om……



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
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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.
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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
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Oppdrag 2
• Hvordan legger du til rette for at dine lærere 

lærer på en slik måte at det får betydning for 
elevens læring?



18

Relevant forskning
Læreres kontinuerlige profesjonelle utvikling lykkes best 
når:
• Forbundet med den pågående skolepraksisen
• Mulighet til å diskutere sine erfaringer i en tillitsfull og

konstruktiv atmosfære
• Refleksjon basert på fokuserte observasjoner bidrar til 

praksisendringer
• De ansatte på skolen jobber mot et klart overordnet mål
(Camburn,	2010;	Margalef &	Roblin,	2008;	Zwart,	Wubbels,	&	Bergen,	&	Bolhuis,				
2009)	
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Profesjoner og profesjonelt arbeid
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Profesjonelt skjønn





Ekspertgruppa om 
lærerrollen s. 207

….betydningen av et 
profesjonsfellesskap som kan forvalte
normer og standarder, bidra til å utvikle 
en profesjonell kunnskapsbase og drive 
aktiv skoleutvikling i samarbeid med 
skoleledelsen, skoleeier og eksterne
interessenter



Læringsfremmende undervisning (Greeno i 

Barnsford, 2000)

• Et elevsentrert perspektiv fokuserer på hva slags 
informasjon og hvilke aktiviteter som støtter eleven i å 
utvikle en forståelse for det som skal læres

• Et kunnskapssentrert perspektiv  legger vekt på 
elevens meningsskaping og utvikling av metakognitive 
ferdigheter - elevens forståelse knyttes opp mot et 
”større landskap”

• Vurderingssentret perspektiv er opptatt av formativ  
vurdering som har til hensikt synliggjøre for både 
lærere og elever hva elevene kan.



Kjennetegn ved læreres profesjonelle 
læring
(Desimone, 2009)

• Innholdsfokus
–fagkunnskap og elevkunnskap

• Aktiv læring
–observasjon - refleksjon

• Sammenheng
–koplet til førkunnskap

• Varighet
• Kollektiv deltakelse

–lære sammen



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?
• Disputerende, akkumulerende, 

utforskende samtaler
• Kritisk og utfordrende diskurs?
• Sterk eller svak refleksjon?



Fortell om en situasjon  preget av 
kunnskapsdeling og utfordrende samtaler 
om elevenes læring?
Hvordan ble samtalen fassilitert?



Du har sikkert tilgang til ulike data om egen skole. Slike 
data kan for eksempel være statistikk, 
grunnlagsdokumenter, kartlegginger, undersøkelser, 
medarbeidersamtaler, egne observasjoner el.
Hvordan vil du beskrive din egen skole som organisasjon? 
Ta gjerne utgangspunkt i noen av de dataene du har, og 
pek på det du mener er de viktigste lederutfordringene
DEL i GRUPPENE



Struktur

Teknologi

Aktører

Oppgaver

”Leavitts diamant” 
(1995)

OmgivelserOmgivelser



Kjennetegn ved organisasjonskulturer som gir 
gode læringsmuligheter

• Raus: Verdsetter mangfold og nye måter å gjøre tingene 
på. Rom for eksperimentering.

• Robust: Er i stand til å håndtere motstand, usikkerhet og 
takle kritikk. 

• Redelig: Etiske og demokratiske spilleregler følges. 
Anstendighet i personalbehandlingen 

• Reflekterende: Rom for kritikk, skepsis, og et kollektivt 
rom for kunnskaps- og erfaringsdeling, faglige diskusjoner 
hvor alle er deltakere.

Karseth, 2004: Klinikk og akademia.

4 x R for ledere – på en skal fra 1-4: Hvor er din skole? 



Plotting av kulturforhold i egen virksomhet ved hjelp av ”de fire R-er”

4 3 2 1

RAUSHET

ROBUSTHET

REDELIGHET

REFLEKSJON

4: Så langt jeg vet, preger dette  meg/mitt ledelsesteam/vår skole i stor grad
3: Så langt jeg vet er dette stort sett oss
2: Så langt jeg vet sliter vi for mye med å  få til dette
1: Dette er ikke oss
+ noen utfyllende kommentarer

Ut fra plottingen og utfyllende kommentarer, hvor bør støtet settes inn, hva kan gjøres 
hvordan og av hvem? 
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Oppsummering av dagen
• Hva har du lært
• Hva tar du med deg videre
• Forventinger til dag 2


