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Jeg 
kommer 
med bud 

fra 
kongen



Kongen har bestemt!
• Lærere skal utøve skjønn i komplekse spørsmål.
• Lærere og ledere skal utvikle dømmekraft i dialog og 

samhandling med kolleger.
• Lærerne skal arbeide i profesjonsfellesskap som 

engasjerer seg i skolens utvikling 
• Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der 

lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles 
verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.

• Faglig dømmekraft forutsetter jevnlig oppdatering.
• Alle ansatte i skolen må ta aktivt del i det profesjonelle 

læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen.



Overordnet del – verdier og 
prinsipper for 

grunnopplæringen
Kongelig resolusjon 1. september 2017 med hjemmel i 

opplæringsloven § 1-5

Foto: Lase Berre
Riksregalier - kongehuset.no



Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix



Ny Overordnet del skal trå i kraft 
høsten 2020

ü Det er ikke nok å være god alene!
ü Retten til individuelt skjønn forutsetter et kollektivt 

engasjement.
ü Det handler ikke bare om rett til å utøve skjønn og plikt til å 

være med og utvikle fellesskapet:
ü Ny Overordnet dels verdier og prinsipper skal gjennomsyre 

arbeidet, helt inn i klasserommet.
ü Overordnet del skal, sammen med de nye læreplanene, bidra 

til et verdiløft i skolen.



(Departementets vurdering av evalueringer av 
nasjonale satsinger i Meld. St. 21 (2016–2017) 
Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen):

Når nasjonale kompetansetiltak planlegges og settes i gang på 
nasjonalt nivå, blir ikke tiltakene godt nok tilpasset lokale behov. 
Det skapes heller ikke tilstrekkelig forankring.

Det tas ikke nok hensyn til at implementering er krevende og tar 
tid.



Hva kan vi lære om skolebasert kompetanseutvikling 
fra

Ungdomstrinn i utvikling?
(2012/2013 -2017,  1200+ skoler)



Kunnskap er ikke en 
pølse, som kan skjæres i 

skiver, deles ut og 
fortæres av passivt 
lyttende tilhørere.

Sitat: Ib Ravn
Ravn, I. (2018) Facilitér videndeling på møder.  Uddannelse & Udvikling, (1) 
2018, 24-26. (s.24)

For å si det enkelt:



Ansatte må involveres 
for at det skal bli 
reell forankring



Dehlin& Irgens  «Case C»:

Ta hensyn til de tre K´er! 
Kapasitet, Kompleksitet og 

(mangel på) Kontinuitet

Tegn på at skoler lykkes med sitt utviklingsarbeid ......................................................................... 203

Oppstart av utviklingsarbeid .......................................................................................................... 205 
Betydningen av lokal kunnskapsutvikling ....................................................................................... 206 
Kunnskap om skoleutvikling ........................................................................................................... 207 
Når skoleutvikling blir implementering av noe utenfra .................................................................. 208 
Når prosesskapasiteten utfordres .................................................................................................. 209 
Når kompleksiteten øker: Behovet for koherens og kontinuitet ..................................................... 210 
Utvikling i prosjekt og utvikling i hverdagen .................................................................................. 211 
Hukommelse og glemsel: Når kunnskap går tapt........................................................................... 212

Dehlin, E. & Irgens, E. J. (2018). «Case C.»: I: Postholm, M.B.; Normann, A; Dahl, T.; Dehlin, 
E.; Engvik, G.; Irgens, E. J. (2018) (red.). 
Skole- og utdanningssektoren i utvikling. (s. 225-271.) Bergen: Fagbokforlaget.



Reell samskaping
krever involveringer, 
og må gjøres klokt.



Men vi trenger også «tools to 
think with and tools to act with»



«Et utviklingshjul for en skole i bevegelse»: 
Ny aktualitet?

Drift Utvikling

Individuelt

Kollektivt

Irgens, E.J.(2009) Mellom individuell og kollektiv praksis: evaluering av Prosjekt lokale arbeidstidsavtaler i Nord-Trøndelag. HINT-rapport nr 62. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag  
http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9573/3/HINT-rapport+nr+62.pdf

Rom for 
individuelle 

driftsoppgaver

Rom for 
kollektive 

driftsoppgaver

Rom for 
kollektiv 
utvikling

Rom for 
individuell 
utvikling

Oppga

Et utviklingshjul for en skole i bevegelse (Irgens, 2010, s. 136)

(Irgens, 2010, s. 136)
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Drift Utvikling

Irgens, E.J.(2009) Mellom individuell og kollektiv praksis: evaluering av Prosjekt lokale arbeidstidsavtaler i Nord-Trøndelag. HINT-rapport nr 62. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag  
http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9573/3/HINT-rapport+nr+62.pdf

Spenningsforholdet mellom drift og utvikling

http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9573/3/HINT-rapport+nr+62.pdf
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Individuelt

Kollektivt

Irgens, E.J.(2009) Mellom individuell og kollektiv praksis: evaluering av Prosjekt lokale arbeidstidsavtaler i Nord-Trøndelag. HINT-rapport nr 62. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag  
http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9573/3/HINT-rapport+nr+62.pdf

Spenningsforholdet mellom kollektivt og individuelt arbeid

http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9573/3/HINT-rapport+nr+62.pdf
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Irgens, E.J.(2009) Mellom individuell og kollektiv praksis: evaluering av Prosjekt lokale arbeidstidsavtaler i Nord-Trøndelag. HINT-rapport nr 62. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag  
http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9573/3/HINT-rapport+nr+62.pdf

Spenningsforhold som skaper rom

http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9573/3/HINT-rapport+nr+62.pdf
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Drift Utvikling

Individuelt

Kollektivt

Irgens, E.J.(2009) Mellom individuell og kollektiv praksis: evaluering av Prosjekt lokale arbeidstidsavtaler i Nord-Trøndelag. HINT-rapport nr 62. 
Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag  http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9573/3/HINT-rapport+nr+62.pdf

Et utviklingshjul for en skole i bevegelse (Irgens, 2010, s. 136)

Irgens, E.J. (2011): Rom for arbeid: Lederen som konstruktør av den gode skole. I: Andreassen, Irgens & Skaalvik (red.): Kompetent skoleledelse. 
Trondheim: Tapir 2010, s.125-145 

http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9573/3/HINT-rapport+nr+62.pdf
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klasserommet?



Noen sentrale begreper i 
fagfornyelsen

https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/kunnskapsgrunnlag/publikasjon

Tverrfaglige tema
Fagfornyelse
Læreplaner

Overordnet del
Læreplaner for fag

Dybdelæring
Kompetansebegrepet

Kjerneelement
Vurdering

...
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TAKK FOR MEG!

Dagens tekst er i stor grad basert på disse bøkene ...pluss en rekke artikler, bokkapitler og 
konferansepaper. 

Du finne noe av det her:  http://ntnu-no.academia.edu/EirikJIrgens
Og for den som heller vil lytte til NTNUs Ledelsespodcast om «To-øyd ledelse»: 

https://soundcloud.com/ntnu/ntnus-ledelsesprogram-to-oyd-ledelse

http://ntnu-no.academia.edu/EirikJIrgens
https://soundcloud.com/ntnu/ntnus-ledelsesprogram-to-oyd-ledelse


Noen  kilder 
Hvis du vil lese en innføringsbok om hva profesjonsutdannede trenger å kunne i et organisert arbeidsliv: Irgens, E. J. (2007). Profesjon og organisasjon.

Bergen: Fagbokforlaget. Lysark for fri nedlasting:  www.fagbokforlaget.no/proforg
Hvis du vil lese om organisasjons- og  ledelsesteorier og hvordan de påvirker og kan brukes til å utvkle bedre skoler: Irgens, E. J. (2016). SKOLEN. Organisasjon 

og ledelse, kunnskap og læring. Bergen: Fagbokforlaget. 
Her kan du bla. lese om lærende organisasjoner, kunnskapsorganisasjoner, kunnskapsledelse og forholdet mellom stabilitet og endring i arbeidslivet:  Irgens, 

Eirik J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen: Fagbokforlaget 
www.fagbokforlaget.no/dynorg

Hva med et bokkapittel om ledelsesformer i skolen, med klasseledelse som eksempel? Irgens, E.J.(2013) Utvikling av ledelsesformer i skolen. I: Engvik, G., 
Hestbek, T.A., Hoel, T.L. & Postholm, M.B. (red.) (2013). Klasseledelse – for elevenes læring. Trondheim: Akademika forlag, s. 41--66 

Et kapittel om forholdet mellom teori, praksis og profesjonalitet i læreryrket: Ertsås, T.I. & Irgens, E.J. (2012): Teoriens betydning for profesjonell 
yrkesutøvelse. I: Postholm, M.B.: Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Trondheim: Tapir, s.195-215

…og om forholdet teori-praksis i kompetansebasert skoleutvikling:  Ertsås, T.I. & Irgens, E.J. (2014) Fra individuell erfaring til felles kunnskap: Når
kompetanseutvikling er virkemiddel for å skape bedre skoler. I M.B. Postholm (red.), Ledelse og læring i skolen (s. 155-174). Oslo. Universitetsforlaget.

Hvis skolelederes legitimitet og legalitet i relasjon til skoleutvikling er av interesse, kan denne artikkelen være relevant: Irgens, E.J. (2012): Profesjonalitet, 
samarbeid og læring. I: Postholm, M.B.: Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Trondheim: Tapir, s. 217-231

Interessert i ulike forståelsesformer og betydningen av kunst og vitenskap for lederutdanning og ledelsespraksis? Irgens, Eirik J. (2011): Pluralism in 
Management: Organizational Theory, Management Education, and Ernst Cassirer. New York: Routledge.

…en artikkel om samme tema: Irgens, E.J. (2014): Art, Science and the Challenge of Management Education. Scandinavian Journal of Management; 1 (30), s. 
86-94.

Hva med en artikkel om tidsbruk og skoleutvikling? Irgens, E.J. (2011): Rom for arbeid: Lederen som konstruktør av den gode skole. I: Andreassen, Irgens & 
Skaalvik (red.): Kompetent skoleledelse. Trondheim: Tapir 2010, s.125-145 

Hvis kunnskapsarbeid skaper nysgjerrighet hos deg: Kunnskapsarbeid. (Red.: Irgens, E. J. & Wennes, G.) Bergen: Fagbokforlaget 2011 

Og her er mer om skoleledelse: Kompetent skoleledelse. (Red.: Andreassen, Irgens & Skaalvik) Trondheim: Tapir 2010

Enda litt mer om skoleledelse og skoleutvikling Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen. (Red. R.A. Andreassen, E.J. Irgens & E.M. Skaalvik) 
Trondheim: TAPIR Akademisk, 2009  

Kanskje du er interessert i kompetansestrategien knyttet til Kunnskapsløftet? Irgens, E.J., & Ertsås, T.I. (2008) Higher Education as Competence Program 
Providers in a Nationwide School Reform. In: Claus Nygaard & Clive Holtham: Understanding Learning-Centred Higher Education, 265-282. Copenhagen: 
CBS Press

Hvis du er interessert i et prosessperspektiv på læring i organisasjoner og betydningen av kontinuitet: Hernes, T., & Irgens, E.J.: Keeping things mindfully on 
track: Organizational learning under continuity. Management Learning, July 2013 vol. 44 no. 3, 253-266

Hvordan fungerer skolebasert kompetanseutvikling? Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, 
Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert
kompetanseutvikling. Akademika forlag. 

Hvorfor skoler bør være opptatt av organisasjonslæring: Irgens, E.J. (2014). Skolen som lærende organisasjon.  I: Postholm og Tiller (red.) Praksisrettet 
pedagogikk (s. 283-298). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 
(Se også: http://ntnu-no.academia.edu/EirikJIrgens for artikler og annet materiell) Eirik.J.Irgens@ntnu.no 97706950

http://www.fagbokforlaget.no/proforg
http://www.fagbokforlaget.no/dynorg
https://www.academia.edu/1796081/
https://www.academia.edu/1795924/Irgens_E.J._and_Erts%C3%A5s_T.I._2008_Higher_Education_as_Competence_Program_Providers_in_a_Nationwide_School_Reform_In_Claus_Nygaard_and_Clive_Holtham_Understanding_Learning-Centred_Higher_Education._Copemhagen_Copenhagen_Business_School_Press_265_282
http://ntnu-no.academia.edu/EirikJIrgens
mailto:Eirik.j.irgens@ntnu.no

