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Profesjonelle 
læringsfellesskap

- samarbeider kontinuerlig om 
endringsarbeid og aksjonsforskning for 
å oppnå bedre resultater for sine elever

- deler felles mål, arbeider sammen for å
oppnå målet, vurderer sine framskritt, 
gjør nødvendige endringer og holder 
seg selv ansvarlig for å oppnå sine felles
mål.

(Bolam et al., 2005; DuFour & Marzano, 2011)



Hvem er vi? 



Det å få lov til å lære sammen med kolleger, 
dele erfaringer, men ikke minst være en
lyttende og reflekterende kollega gjennom
åpne spørsmål og hjelpe kolleger gjennom
veiledning. Det er også å få lov til å utvikle
meg selv som leder i samarbeid med min egen
ledergruppe gjennom PLF. Det samme vil
gjelde egen organisasjon. Våre evner til å
levere bedre tjenester øker gjennom å bli et 
profesjonelt læringsfellesskap

Skolelederen, nr.1 ,2021



Hvorfor PLF 
på ledernivå

• Deltakelse i et «Leder-PLF» 
gir innsikt og forståelse for 
hva som skal til for å utvikle
en profesjonell læringskultur
i skolen

• Deltakelse i et «PLF» bidrar
til utvikling av egen
profesjonalitet som rector

(Emstad & Birkeland, 2020)



Kunnskap om
Profesjonelle
læringsfellesskap
- Ekstern støtte (ABE)
-Hvordan definerer vi vår
egen samarbeidskultur?
-Hvor har vi våre styrker?
-Hvor har vi mest å hente?

Oppstartsseminar

2-dagers “kick off”
Ekstern støtte (ABE, CS)
- Faglig input
- Mockup PLF-møte
- Utforskende spørsmål
- Aksjonsplan-idédugnad
- Samskriving av “PLF-
manual”

Månedlige PLF-møter som
en del av
nettverksmøtene
- Nettverket delt i to 
grupper
-Arbeid med egen
handlingsplan

Månedlige PLF-møter
- Meta-PLF
-Arbeid med mål
- Faglig input

høst 2019                               januar 2020                            2020                               2021 2022

Heimdal rektornettverk 



Dagens møte Tid Frågor, input

Intro 5 min Noe nytt, input, tanker fra 

noen?

Gnäll 1 

min/person

Input 10 min

PLC 60-70 min Hvor er du nå, hva har 

hendt siden sist? En kort 

runde rundt bordet.

Gå i dybden på en eller to 

saker.

Sammanfattning 

och reflektion

15 min Kort oppsummering av 

møtet

Egen refleksjonstid –

notere i boken.

(Strand, Knutsen og Emstad, 2022)

Fast møteleder, møtestruktur og aksjonsplaner



Min aksjonsplan går konkret ut på å
utvikle et lederteam-PLF på
Stabbursmoen skole som kan bidra til
at vi som lederteam og individuelt kan
utvikle oss som skoleledere. 

Min aksjonsplan er å øve på å være åpen og komme
inn til kjernen av det jeg ønsker å utvikle hos meg selv

og prøve ut dette i eget lederteam med samme
målsetting. På sikt ønsker jeg å prøve ut det samme i

personalet. Det ligger godt til rette for dette da 
personalet tok felles videreut - danning (skolebasert

kompetanseutvikling) som universitetsskole, som
innehar mye av det samme teorigrunnlaget.

Min aksjonsplan er at vi som skole skal
jobbe som et PLF, spesielt med tanke

på de nye læreplanene som har 
kommet. I første omgang gjelder dette
ledergruppen, før avdelingsledere tar 
med seg dette på sitt trinn og senere

til klasser og fag. 





Å skape en kultur preget av
åpenhet, ærlighet og tillit

• En kultur som preges av tillit, 
kjennetegnes ved at det er vilje til å ta 
risiko, det er velvilje, pålitelighet og
kompetanse nok til å kunne bidra, 
ærlighet og åpenhet (Hoy & Tschannen-
Moran, 1999). 

• Tillit er noe som må skapes, og det skjer
lettere i fora der man stoler på de andres
gode vilje og støtte til å ville hjelpe når det 
trengs. 

• Ledere som går foran som gode eksempler ved
å legge vekt på respekt, åpenhet og ærlighet i
sitt møte med andre. 

• Ledere som er villige til å vise sårbarhet. 

“At de sammen utviklet normer om å være lyttende, oppriktig, 
respektfull og samtidig stole på hverandres konfidensialitet.”
Emstad & Birkeland, s. 172

Emstad & Birkeland, 2021)



Utfordringen:

Å utvikle en 
læringskultur

I vår forståelse av et profesjonelt læringsfellesskap

er en profesjonell læringskultur

et grunnleggende premiss 

der det er kommunikasjonen og evnen til å være kritisk til
handlingsteoriene

som kan spille en avgjørende rolle for 

hvorvidt man har en profesjonell læringskultur eller ikke. 

(Emstad & Birkeland, 2020, s. 20) 



Å utvikle en læringskultur

3xU modellen, 
Strand & Emstad, 2022



Emstad & Strand, 2021

Å være en lærende leder



Kunnskapsgrunnlag og verktøy for 3xU  

Learn to know by doing, 
and to do by knowing
(Dewey & Mclellan, 1889)



Observerer 
kommunikasjonen og 

fremdrift i
aksjonsplanene

Gir feedback 

Forsker og kritisk venn 



PLF-møter med betydning 
for læring og utvikling

Tid

x2

Rammer og strukturer

Møtestruktur

Aksjonplaner

Møteledelse

Kommunikasjon

3xU

Lærende ledelse



Trenger skoleledere sitt
profesjonelle
læringsfellesskap?

Rektorer..
Skolens ledergruppe..


