














































































Hvordan kan kollektiv kompetanseheving støtte
lærernes utforsking av egen praksis?

  

                Felles teoretisk 
fundament. Lære sammen og 
utprøve sammen – faglig 
refleksjon sammen og endre 
sammen. (lesson study) - kollektiv 
endring av praksis
            

                Etablere kultur for 
evaluering av egen og hverandres 
praksis. 

etablere nettverk på tvers av 
kommunen. 

skape kollektiv mestringstro 
gjennom faglig trygghet.
            

                • enklere med kollektiv 
kompetanseheving der har alle fått 
det samme kompetanseløftet
 • alltid vanskelig å formidle videre 
til andre når noen få har vært på 
kurs el. 
 • viktig å løfte sammen, det gir 
trygghet til å utforske egen praksis 
i klasserommet, der alle gjør det 
samme.
            

                Felles referanserammer 
og teorigrunnlag viktig for å kunne 
utforske egen praksis - en basis å 
stå på. Kompetanseutviklingen er 
en mulighet for å utvikle og 
utforske egen praksis. 
man må skape en forståelse for 
intensjonen med 
kompetanseutviklingen. 
og at det er viktig at man gjør noe 
sammen!
            

                Det er viktig at det jobbes 
helhetlig og på alle nivå. Lærere 
må ikke bli overlatt til seg selv 
med dette, men skolens ledelse 
må ha en god styring på det. 
Systematikk og organisering.
            

                En felles plattform som 
sikrer forståelse av hvordan man 
kan jobbe med dette. 

man blir trygge på hverandre og 
åpne for at innspill er konstruktivt 
og ikke kritikk.
            

                Skaper kollektiv 
forpliktelse over tid
refleksjon og tankevirksomhet
skaper psykologisk trygghet
tillitskapende 
støtte gjennom felleskap
opplevelse av mestring, 
anerkjennelse
oppmuntring og motivasjon
trygghet i profesjonsutøvelsen
            

                Lettere å legge tilrette for 
rammene for å utforske praksis. 
bekreftelse på at dagens praksis 
er bra, men at noen grep/endringer 
kan utgjøre en forskjell
gjensidighet - støtte fra uh 
sektoren inn i skolen. Det blir en 
gjensidig nytteverdi for begge 
parter
            

                Rektor må, over tid, 
vektlegge betydningen av 
lærernes utforskning av egen 
praksis. 
vi må jobbe med dette over en 
lengre tidsperiode og ha fokus 
jevnlig på team, i personalmøter 
etc. 
endring av praksis tar tid. 
det må oppleves trygt å dele på 
erfaringer. 
felles språk er viktig (og det får 
man gjennom felles komp. 
Heving).
            

                Kollektive prosesser gir et 
felles ståsted som er et godt 
utgangspunkt til å utvikle egen 
praksis

                Trene på å gi konstruktive 
tilbakemeldinger og å ta imot 
konstruktive tilbakemeldinger. Satt 
i system
            

                - kollegalæring - deling av 
gode praksiseksempler
 - kollegaveiledning med 
utgangspunkt i felles 
kompetanseutviklingsarbeid
 - mulighet for å forankre 
utviklingsarbeid i forskning - hva er 
det som virker? 
 - utforskende tilnærming er lettere 
i et kollektivt samarbeid - lære av 
hverandre
 - kollektiv kompetanseheving kan 
brukes i utforskende tilnærming
 -nettverksarbeid som metode - 
summen av kompetanse utvikler 
ny kunnskap, praksis og ny 
tilnærming til praksis
            

                Skape psykologisk 
trygghet 
  ○ møtevirksomhet, systematisert, 
otl-samtaler
  ○ kollegaveiledning, skoleledere 
observerer og følger opp
  ○ relasjonell ledelse, skape en 
kultur for tillit. 
  ○ jobbe med forskning og teori 
for å få et felles språk. 
  ○ fokus på å verdsette lærer. Få 
lærer til å forstå at de er 
avgjørende for disse ungene. 
  ○ vet at man har et trygt lag rundt 
seg. Har en ledelse som støtter og 
ønsker å hjelpe. 
 ha "vi kan gjøre en forskjell" langt 
framme i pannen.
            

                Ha felles 
kompetanseheviing for alle 
lærerne og ikke satellitter som er 
på egne kurs for eget fagfelt. 
ha nettverk i etterkant av 
kompetansehevingsdager der man 
utfordres til å dele praksis og 
utfordre hverandres praksis
            



  

                Ha felles fokus og 
struktur. Felles 
refleksjonsgrunnlag. 
Kollegaveiledning. Observasjon av 
hverandre. Planlegge, observere 
(filme) og evaluere 
undervisningøkter sammen. Skape 
trygge team som kan utfordre 
hverandre.
            

                Utviklingsarbeid må 
oppleves relevant for det daglige 
arbeidet som lærerne utfører
            

                - det skjer ingen endring 
av praksis før erkjennelsen av 
behov for endring har oppstått- 
kompetansekartlegging. 
- innhente og ta elevstemmen på 
alvor. 
- strukturer i utviklingsarbeidet, 
eksempelvis gjennom forpliktende 
mellomarbeid mellom 
nettverkssamlinger, bidrar til at 
praksis endres i større grad. 
- tilgang på, og bruk av, forskning 
og fagkunnskap- dette vet vi 
fungerer på elevenes læring. 
- erfaringsdeling og delingskultur- 
arbeid med tillit. 
- at andre involverer seg i din 
utforsking av praksis- 
kollegaveiledning. 
- vekke nysgjerrighet for egen og 
andres praksis og elevenes læring.  
- kollektiv kompetanseheving er 
ikke et valg for den enkelte. 
- utvikle et felles språk.
            

                Ved å være 
praksisorientert, med utprøving i 
eget klasserom, og evaluering i 
kollegiet. 

ved å la lærerne få svare på 
spørsmålet; "hva skal jeg gjøre 
mindre av i denne perioden? " 
(altså, gi anledning til å ha fokus 
på kompetansehevingens formål). 

strukturere møtetiden - sette fokus 
- ta styring! 

ved å "kverke" den skulte 
pedagogiske agendaen 
"arbeidsro"
            

viktig at skolene fungerer som 
gode profesjonsfellesskap

gode verktøy og struktur for 
analyse og refleksjon
            

                Ledere må skape 
lærerrom som er ambisiøse og 
psykologisk trygge. Dette kan 
blant annet gjøres ved å skape 
aksept for å feile, som igjen gjerne 
kan gjøres ved å vise frem sine 
egne feil og være ærlig på disse. 

kollektiv kompetanseheving gir 
oss muligheten til å utvikle et felles 
profesjonelt språk og felles 
referanserammer. 

skape en felles møtestruktur, og 
derigjennom en felles møtekultur. 

den felles kompetansehevinga må 
oppleves å ha en nytteverdi som 
læreren tror på når læreren skal 
inn i klasserommet.
            

                -forplikte at lærere får tid 
til å observere, prøve ut og 
reflektere av egen praksis
-integrere disse oppleggene som 
relevante og som del av egen 
undervisning, og ikke som et 
tillegg. At lærere
-forpliktelse til å utprøve, 
reflektere og dele
avklare hva som er kollektiv 
kompetanseheving? For hvem, 
hvor mange involverer det+ 1. -7.? 
Eller 1. Trinn? Et fagteam? 
-krever initiativ og engasjement, 
for eksempel utprøving på egen 
enhet.. Dialog-cafe.. 
- krever struktur, tilrettelegging, 
kulturendring tar tid, så man må ha 
et litt langt perspektiv
-jobbe med trygghet og tillitt for å 
tørre å legge egen praksis på 
bordet
-våge å dele
- det å være sammen om noe kan 
være positivt å betryggende, slik at 
det i seg selv oppleves som støtte, 
selv om man til syvende og sist er 
alene om jobben i et klasserom... 
bidra til å se praksis i et nytt lys
            

                Bryte opp faste fora, sette 
sammen nye grupper, for å få 
andre perspektiv og kulturendring

                Trygge tillitsrelasjoner - 
må være et godt læringsmiljø blant 
lærerne. 
en må starte med seg selv - lettere 
å endre seg selv enn andre. 
observasjon: lærerne må ha 
kunnskap om hva de skal se etter. 
støtte i metode(r) som gjør det 
enklere å stille undrende og 
utforskende spørsmål. 
kompetansehevingen må ta 
utgangspunkt i praksis i 
klasserommet/undervisning. 
lage gode modeller på skolene for 
deling av praksis - utvikle et 
bevisst forhold til hvilke 
delingsarenaer vi har og hvordan 
vi skal bruke dem (diagitalt, 
møteplasser).
            

                Tydelig fokus, felles 
målsetting og langsiktig arbeid.
            

                Utprøving i praksis med 
utangspunkt i data: felles 
gjennomgang av valgt tema( 
utgangspunkt i data), utprøving i 
klasserom med kollegaveiledning, 
medarbeidersamtaler og 
skolevandring og oppfølging av 
tema knyttet til data. 

noen andre eksempler fra 
trondheimsskolen:
-realsjonsprosjektet
- respekt, lp- modellen
- mam
-sku
-univeritetssamarbeidet
-
utforskning som "mindset". Det er 
verktøy og struktur som er er det 
avgjørende. Grunntanken og målet 
må være felles.
            

                - utvikle et felles språk. 
- skape psykologisk trygghet. 
- etablere rammeverk for 
samarbeid mellom lærerne. 
- som døråpner for hverandre sine 
klasserom. 
- profesjonalisering av 
undervisningspraksisen (kontra 
privatisering av den)
            



  

                Prioritere skoleutvikling 
på fellestid, sette av tid. Legge til 
rette for erfaringsdeling.
            

                Praksisfortellinger, alle 
deler med alle
nye undervisningsmåter, felles for 
alle (fysak, sefal)
kollegabasert observasjon
ta med alle ansatte på 
planleggingstid/dager/ prosjekter/ 
utviklingsarbeid 
struktur på møter, metode 
(kafébord, igp)
fokus på praksis er grunnleggende 
for å lykkes med kollektiv 
kompetanseheving
            

andre perspektiv og kulturendring
            

                Fra erfaringsdeling til 
kollektiv erfaringsutforskning. 
Erfaringsutforskning vil skape 
mestringstro. Kollektiv 
mestringstro vil øke elevenes 
læringsutbytte. Det ligger kraft og 
energi i det kollektive. 
Praksisendring må begrunnes i 
forskning.
            

                Prosjektbeskrivelse, 
forankret i forskning og teori. 
praksisnær tilnærming basert på 
et behov både når det gjelder 
individperspektivet, 
gruppeperspektivet og 
skoleperspektivet. 
stadig utfordre og stille spørmål: 
hvilke betydning har dette for din 
praksis….? 
hvordan ser det ut i klasserommet 
når…..? 
utvikle felles begrepsforsåelse 
gjennom drøftinger/diskusjoner i 
fellesskapene. 
modellere for hverandre
erfaringdele/erfaringsutfordre
            

                Kollektiv 
kompetanseheving gir trygghet for 
utforsking av lærerens egen 
praksis og skolens samlede 
praksis. 
endring i en organisasjon krever 
kompetanseheving i et 
profesjonelt fellesskap.
            

                Styrke 
refleksjonsarbeidet i 
profesjonsfelleskapene. 
Praksisnære caser som formidles 
til kollegiet. Skape tro på det 
kollektive, de kollektive kreftene 
ved skolen. Det må skapes 
gjennom en anerkjennelse av 
hverandre. Bruke små grupper, 
bruke refleksjonsverktøy, tid og 
struktur (ledelse). Det er mye god 
praksis ved skolene som må deles, 
og det krever organisering, 
trygghet og tilrettelegging.
            

                Ulike sekvenser i 
kompetanseheving må settes i 
system for å sikre at flere prøver 
ut, øver og reflekterer over samme 
problemstilling. Utvikle felles 
språk. 
må ha et synlig handlingsrom. 
gode relasjoner i kollegiet.
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