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«Pedagogisk ledelse i lærende organisasjoner»
Hvordan gjøre hverandre bedre? 





Skole-Norges bakteppe
«Gjenoppdagelsen» av  dannelse
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Fagfornyelsen #2: 
«Profesjonsfellesskap»
Utvikling i skolens organisasjon





Læring på jobben

Etterutdanning

Profesjonsutvikling
Hva og hvordan?
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HVA?



«Det norske arbeidsverdikartet»
Kilde: Norsk Jobb Monitor – Erik Dalen, 2012 
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Involvert i organisasjonen 

Distansert fra 
organisasjonen

Samspiller Kollektivist

Solist Kontraktør
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▪ Dersom du skal veilede/coache en lærer 

med  «solist-verdier» til å forplikte seg 

sterkere til skolens fellesskap...

▪ Hvordan ville du ha lagt opp denne 

veiledningssamtalen?

▪ Beskriv inngangen: Hva blir 

åpningsspørsmålet?

 



«Kultivering» av tillitsrelasjoner»  
Fundament for skoleutvikling

«Gjensidig tillit ligger der som en forutsetning for alle sider ved skoleutvikling. 

Man merker betydningen av tillit sterkest når det ikke er til stede»

- Professor Karen Seashore Louis, intervju i Skolelederen 4/2019



Å «kultivere» nettverk av tillitsrelasjoner
Et sterkt  handlingsrom  for skoleutvikling 

Foresatte 

Ledelsen Elevene

Lærerne 

«Tillitsrelasjoner må kultiveres» 

(Megan Tschannen-Moran 2014)



 

▪ I en skole med sterk gjensidig tillit 

mellom lærere og ledelse.....

▪ Hva vil jeg som observatør da legge 

merke til?

▪ Motsatt: Hva vil jeg legge merke til i en 

skole der det eksisterer fravær av 

gjensidig tillit?
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Tiltro

-Kompetent

-God hensikt

-Integritet

-Autentisk

Hva er tillit? 

Og består det av?

Tillit
Inter-personelt

Referanseperson
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Gode møteforberedelse

Hvordan kan en «kultivere» tillit i 

praktisk handling?

Innrøm  feil når det er 

påkrevd- alle er «sårbare»

Stå opp for de viktige verdiene

God struktur er alltid et pluss



«Det handler om å rekke opp hånda» 
Psykologisk trygghet i grupper
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Psykologisk 

trygghet
-Fremvoksende 

gruppe-egenskap

Fundamentet for et støttende læringsmiljø

Tiltro, tillit – og psykologisk trygghet i grupper
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Tiltro

-Kompetent

-God hensikt

-Integritet

-Autentisk

Tillit
Inter-personelt

Referanseperson



▪ Psykologisk trygghet er et 

gruppeklima der medlemmene 

opplever «risikofri sone»

▪ Folk føler seg frie til å utrykke 

det de tenker og og - følelser 

uten frykt for å bli «straffet»

▪ Eksempel: Stilt i forlegenhet 

eller «bli satt på plass»

▪ Bygger på tillit og respekt 

mellom medlemmene

Begrepet psykologisk trygghet

«Risikofri sone»
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«Speaking Up 

is Less 

Common Than

You Think»....



«Pedagogisk ledelse» 
I virksom «utfoldelse»



«Pedagogisk ledelse i internasjonal forskning»
Fire kjernekompetanser i pedagogisk ledelse 

K2:Utvikle 

medarbeiderne

K3: Organisasjons 

utvikling

K4: Følge opp elevenes 

progresjon

K1: Sette skolens 

retning
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▪ Sett en skåre på en skala fra 

1 til 10 på de fire K’ene: 

Hvor viktige er de for din 

skole i dagens situasjon?

▪ Gjør tilsvarende på hvor 

står dere i dag på de fire 

K’ene på en skala fra 1 til 

10?

▪ Ser dere noe gap?
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Skalering


