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Plan for denne økten

1) Hva er en profesjon?
2) Lærerprofesjonen som kunnskapskultur, et komparativt blikk
3) Fra mottaker til kunnskapsutvikler
4) En profesjon med grunn til å være stolt av seg selv
5) Hva betyr dette for oss?



«Sterke profesjonsfellesskap på 
skolene er en forutsetning for å 
videreutvikle undervisningen slik 
at den støtter opp om det elevene 
skal lære i fornyede fag.» 



Fra læreplanen overordnet del

«Alle ansatte i skolen må ta 
aktivt del i det profesjonelle 
læringsfellesskapet for å 
videreutvikle skolen. Det 
innebærer at fellesskapet 
reflekterer over verdivalg og 
utviklingsbehov, og bruker 
forskning, erfaringsbasert
kunnskap og etiske 
vurderinger som grunnlag 
for målrettede tiltak. »



En profesjon=
et kollektiv
• «They heal our bodies and save our

souls» (Andrew Abbots, 1988)
• Har definisjonsmakt (hva er 

menneskets beste i ulike situasjoner)
• Forvalter store 

samfunnsressurser(samfunnsmandat)
• Samfunnskontrakt (etikk, kunnskap, 

integritet)
• Anvender kunnskap på enkelttilfeller 

(handling)

• Profesjonsspesifikk utdanning 
(kvalifisering/sertifisering)



Flere nivåer av profesjonsfellesskap

• Profesjonen i stort - «lærerprofesjonen»
• Skolen/kulturen
• Gruppen/ teamet/arbeidsfellesskapet

Profesjon som kunnskapskultur



Betingelser for profesjonelt arbeid i endring 
(globalt og nasjonalt)
• Høyere tempo i kunnskapsproduksjon
• Forventninger om livslang læring
• Mer brukerorientering (eleven, pasienten)
• Flere aktører («interessenter»)

...Hva betyr dette for læreres hverdag? 



Læreres kunnskapskultur over tid

Tre store forskningsprosjekter som bygger på hverandre

• ProLearn (2004-2008)

• LiKE (2008-2011)

• Horizon (2012-2016)



ProLearn (2004-2008)

• Kunnskap sirkulerer først og fremst lokalt, muntlig og gjennom 
personlig samhandling i uformelle settinger

• Læring og kunnskapsutvikling beskrives av lærere som et personlig 
ansvar 

• Læreres kunnskapskultur er preget av mangel på 
profesjonsspesifikke verktøy

(Jensen m.fl. 2008, 2012)



LiKE (2008-2011)
• Tegn ]l endring : Flere ressurser og aktører
• Større systema]kk i kunnskapsspredningen
• Mer u_orskende ak]vitet, men muntlig erfaringsdeling fremtredende
• Lokale utviklingsprosesser preget av flat struktur

(Hermansen og Nerland, 2014; Strand og Jensen 2012; Nerland og 
Karseth 2015) 

HORIZON (2012-2016)
• Så på utdanningene (lektorprogrammet, ingeniørstudiet, jus)
• Mekanismer for «innvielse» i kunnskapskultur
• Dybdestudie fra skolekontekst: store endringer

(Damsa og Nerland, 2018; Tronsmo og Nerland 2018;                
Tronsmo 2019) 



Oppsummert:
Fra lærere som var overlatt til seg selv og «sine» elever til…

• Mer «backstage-aktivitet»
• Mer kollektive arbeidsformer
• Komplekst tilfang av ressurser og kunnskap
• Systematisk undersøkende praksis 

som dokumenteres



Tre ulike kunnskapskulturer  hos lærere:

1) Individorientert og lokal – ansvar og gjøremåter overlatt til den 
enkelte

2) Felles arbeid med nye ressurser som kommer – men mye muntlig 
erfaringsutveksling

3) Kollektivt orientert og selektiv – utforskning og videreutvikling

Diskuter
Hvor i dette landskapet er din skole? 



Kunnskapsarbeid

Praksiser hvor man etablerer en 
relasjon til en kompleks 
oppgave, og hvor denne 
relasjonen oppleves som kreativ 
og forstyrrende på samme tid 

(Knorr Cetina, 2001)



Praksiseksempel

Profesjonsfellesskap rundt
læreplanutvikling i 
ungdomsskole
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Praksiseksempel
Læreplanutvikling i ungdomsskole
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«Personlig økonomi er
addressert fagplanen for 

matematikk

«På dette
området mener

jeg vi som
samfunnsfag må

ta vårt ansvar. 
Spørsmålet er
hvordan.

«Relasjonen mellom
internasjonal og personlig

økonomi



Kunnskapsarbeid:
Relasjon til kompleks oppgave
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Kunnskapsarbeid

Relasjon til oppgaven
(tilknytning, engasjement, driv,  motstand)

Innovasjon, risiko, 
ansvar
Læreren som 
konstruktør, designer, 
«kunnskaper»

Implementering
Læreren som 
mottaker, «utfører»

Rutine, 
automatikk, 
vane

Løsningen 
ukjent, krever 
analytisk innsats



Diskuter 
a) Tenk for deg selv i 1 minutt: Husker du ett eller flere eksempler 
på arbeidssituasjoner hvor du har erfart faglig driv og begeistring i 
fellesskap med andre. 

b) Samtale i skolegruppa i 6 minutter:
Gi et eksempel fra egen skole på godt backstage-arbeid som har 
styrket kvaliteten på frontstage-arbeidet. 



Kunnskapsarbeid ≠ implementering

Kunnskapsarbeid ≠ organisering



Profesjonsfellesskap i ulike formater

Formell/uformell

Ulike tidshorisonter

Ulike tilknytningspunkter



Hva fremmer profesjonsfellesskap?

• Engasjere seg i hverandres ideer
• Skape kumulative prosesser (visualisere, modellere, skriftliggjøre, 

befeste)
• Aktivere et variert men grundig utvalgt sett av kunnskapsressurser
• Knytte lokalt arbeid til større kunnskapsprosesser



Oppsummert: lærerrolle i endring

Fra individorientert til kollektivt orientert
Fra mottaker til konstruktør

• Tar større ansvar for kvaliteten på egen profesjonskunnskap
• Utvider repertoar: knytter seg opp til en rekke nettverk/aktører 

utenfor lokal skole
• Innovasjon på flere nivåer
• Avkrever faglige begrunnelser av hverandre



Lykke til i fortsettelsen!

Og husk: kulturer endres av praksiser.
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