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Denne boka, gitt ut på Universitetsforlaget i 2004, er nyttig å lese. Den kan virkelig brukes 

som et verktøy i innovasjonssammenheng. Dersom en tar hensyn til all dokumentasjon og råd 

som kommer fram, tror jeg en i langt større grad vil lykkes i arbeidet enn dersom boka forblir 

ulest!  

 

Boka er bygd opp rundt en modell for kompetanseheving og kvalitetsutvikling som forfatteren 

kaller for utviklingssløyfen. 

Den illustrerer at utgangspunkt for endring og læring er utfordringene i det praktiske liv; 

PROBLEM, og på grunnlag av et slikt reelt problem ønsker en å forbedre praksis; 

INNOVASJON. Innovasjonen har til hensikt å forbedre kvalitet på arbeid; 

KVALITETSUTVIKLING. De som er med i innovasjonsprosessen må lære av erfaringer, 

slik at kvalifikasjoner forbedres, og deltagerne gjør arbeidet stadig bedre; 

KOMPETANSEHEVING. 

Denne måten å lære på kalles problembasert læring, PBL. 

 

Kapittel 1. KVALITETSUTVIKLING. 

 

Debatten om hva begrepet kvalitet vil si i skolesammenheng, vil vi vel aldri bli ferdig med. 

Skolen er en del av storsamfunnet, og samfunnets verdier speiles i skolens målsettinger og 

føringer. 

Norske politikere har generelt rettet fokuset mot brukeren, og brukeren er eleven i 

utdanningssammenheng, pasienten i helsevesenet, og kunden/forbrukeren i næringslivet. 



”Varen ” som vår ”kunde” har krav på, er et skolesystem som legger til rette for at alle får 

utnyttet sitt læringspotensial maksimalt, altså tilpasset opplæring. 

Det arbeid som fører i den retning utføres av enkeltmennesker, og disse enkeltmenneskers 

arbeid må samordnes for at kvaliteten kan forbedres. 

Shoji Shiba  fokuserte på følgende innenfor kvalitetssikring, Total Quality Management 

(TMQ)  

Fokus på brukeren. Viktig å være bevisst hvem en betjener, og å vite hva som er hensikten 

med kompetansen. Praksis viser at her finnes vikarierende motiv, det vil alltid være enkelt 

personer som setter egne mål foran brukers behov. I vår sammenheng er brukeren eleven.             

Total deltakelse. Dette betyr at de involverte har en felles forståelsesramme i tillegg til felles 

fokus- systemforståelse. 

 Kontinuerlig forbedring. Kvalitet er ikke noe vi oppnår en gang for alle, og så kan slå          

oss til ro med. Visjonen ”tilpasset opplæring for alle” kan aldri oppnås, men vi kan stadig 

nærme oss den. Dette skjer gradvis og hele tida, og fikk av Shoji Shiba m.fl. betegnelsen 

problemløsende prosess. 

 

”Tilpasset opplæring ” er for mange en uoppnåelig visjon. Det at den oppleves så fjern, fører 

til resignasjon hos mange. Men forfatteren sier at disse skolepolitiske føringene forplikter oss 

som lærere, vi er forpliktet til å nærme oss visjonen, ikke glemme den .De små skrittene fører 

oss stadig nærmere, og underveis vil det føre til positive konsekvenser for hundrevis av 

elever. Innovasjonstenkning og jobbing bør være lærerens arbeidsform.  

 

- Sosiale nettverk. Det at det foregår kommunikasjon om nye erfaringer som endrer   

  praksis er svært viktig, ikke bare på egen arbeidsplass, men mellom ulike arbeidsplasser. 

  Det er viktig å dele god praksis med hverandre. 

  Det at erfaringer og innovative ideer går fra person til person regnes som et av de           

 sterkeste virkemidler for spredning av innovasjoner. 

 

   Derfor vil det være viktig å tilrettelegge for og utvikle sosiale nettverk 

   Shoji Shiba peker på tre forutsetninger for å få dette til; 

- vektlegge en nettverksvennlig infrastruktur på mange plan(nasjonalt, regionalt og 

lokalt) 

- enkelt aktører og organisasjoner må være åpne for å dele sine ”case” for gjensidig 

læring 



- det viser seg å være behov for eksterne prosesskonsulenter. 

-  

Kapittel 2. KOMPETANSEHEVING. 

 

 Kompetanseheving forutsetter et samspill mellom opplevde problemer/erfaringer og 

teoretisk kunnskap -”å lære av sine erfaringer” som Skogen sier når han spissformulerer 

hovedpoenget. Problembasert læring finnes i mange miljøer, med noe ulik innfallsvinkel, 

men det metodene har felles, er at læring forankres i konkrete problemer. 

Det at så mange lærere har erfaring med bruk av metoden, gir et godt grunnlag for å 

anvende den i faglig kompetanseutvikling. 

PBL bygger på erfaring, refleksjon, diskusjoner og teori. Dette gir assosiasjoner til 

veiledning hvor en reflekterer over praksis, og med intensjon om forbedring av praksis. 

 

Erfaring. 

Hovedhjørnesteinen i problembasert læring forankres i praktiske erfaringer, noe som også 

kalles en empirisk eller induktiv tilnærming. 

Det må for ordens skyld presiseres at fundamentet i akademiske profesjonsutdanninger er 

forskningsbasert, men det alene hadde vært meget begrensende. 

Det er viktig med både  

- en forskningsbase fra våre basalfag(filosofi, psykologi etc) 

- en praktisk/klinisk forskningsbase fra vårt eget fag og 

- en praktisk/klinisk kunnskapsutvikling og problemløsning i det daglige arbeid 

(og sistnevnte punkt er det som boka tar for seg) 

               

Refleksjon. 

Noen har evne til å lære av egne erfaringer, noen har det ikke. 

”Han har ikke 20 års erfaring, men ett års erfaring 20 ganger” er eksemplet som kan 

illustrere dette. 

For å kunne lære av erfaring må en både reflektere og diskutere. 

Donald Schøn er opphavsmann til begrepet ”reflection in action”. Han har forsket på 

hvordan en lykkes i sitt arbeid dersom en har evne til å reflektere over sitt praktiske 

arbeid. Andre har påpekt betydning av å reflektere over f. eks ny kunnskap før den 

anvendes, og over behov for ny kunnskap, samt vilje til å prøve ut ny kunnskap.  

Diskusjon.  



Refleksjoner over praksiserfaring er ikke tilstrekkelig, samarbeid/drøftinger personalet seg 

imellom er også nødvendig. 

Johnsen og Johnsen (1994)peker på sentrale punkt for vellykket samarbeidslæring, og nok 

tid for ansikt- til- ansikt interaksjon er en av forutsetningene, likeledes å utvikle 

teamferdigheter. 

 Teori. 

Viktig å ikke distansere seg fra teori- en ”teorifri” praksis finnes ikke. 

Bruke teori aktivt i innovasjonssammenheng. Bruk av teori vil virke positivt i det å bygge 

et felles fundament, samtidig som det virker forpliktende i det å være lojal mot felles 

bestemmelser/mål. 

 

Kompleksteorien. 

De siste 15 årene har denne teoritradisjon fått større oppmerksomhet når det gjelder 

ledelse- og innovasjonsarbeid. 

På 1930- tallet fokuserte Kurt Lewin på interaksjonen mellom mennesker, og mellom 

mennesker og miljøer, som det sentrale når det gjelder hemmende og fremmende krefter i 

endringsarbeid. 

Komlpeksteorien framstiller et system med så mange variabler at det er umulig å forutsi 

utfallet. Løsninger kan ”plutselig” dukke opp, uten logisk forklaring. 

Teorien legger vekt på bl.a. relasjoner, interaksjon og nettverk. 

Det blir lett å trekke tråder til veiledning i grupper, og hvordan et støttende klima, der 

medlemmene har en innlevelse og interesse for hverandre, kan forløse ”skjulte” ressurser 

og krefter. Det motsatte klima vil aktivere destruktive krefter som angrep, forsvar 

intoleranse, ikke-aksept og utrygghet. 

  

Kapittel 3. INNOVASJON  

 

En innovasjon er en planlagt endring som har til hensikt å forbedre praksis.(Skogen og 

Sørlie 1992) 

For at endringsarbeidet skal kalles innovasjon, skal det altså være planlagt. Det innebærer 

at en skal vite hva en vil endre, hvorfor og hvordan. 

Praksis er vesentlig i innovasjonsarbeid, fordi overgangen fra tenkt til praktisk løsning er 

et kritisk punkt i innovasjoner. 



Forbedringen må ha en referanseramme, den må ses i forhold til en målsetting eller 

ideologi, og i tillegg ha fokus på en brukergruppe. 

 

I innovasjonsteori vektlegges det å ha et eierforhold til innholdet i innovasjonen som en 

av faktorene for å lykkes. Det å besitte et eierforhold er avhengig av grad av deltagelse i 

beslutninger knyttet til innovasjonsarbeidet. 

Dette betyr at det er viktig at de det gjelder er med i planleggingsprosess. 

 Det å ha et eierforhold til innovasjonen legges det stor vekt på i boka. Det høres fornuftig 

ut, og en får noen a-ha opplevelser ved å tenke nærmere over det. Mange ganger er en så 

utålmodig etter å komme videre, at en heller prøver å ”selge” en innovasjon, noe som 

selvsagt også går an, men som kanskje ikke gir de samme varige endringer i ettertid. Boka 

sier jo også noe om hvor vanskelig det er å overføre god praksis, f.eks fra en skole til en 

annen, og det er jo pga det manglende eierforholdet.  

 

Toleranse for turbulens er et fenomen en også bør være oppmerksom på. Det innebærer 

at motsetninger som kan oppstå mennesker imellom under kontroversielle  

innovasjonsarbeid ,fordi det som oppfattes som forbedringer av noen, nødvendigvis ikke 

oppleves slik av alle. 

Slike motsetningsforhold må ikke oppleves som personlige angrep. 

              

Når det handler om å gjennomføre innovasjoner finnes det ulike systematiske 

framgangsmåter, eller innovasjonsstrategier. 

De tre hovedtilnærmingene er: 

 R- D- R-strategien (Research- Development- Diffusion) 

 P- S- strategien (Problem- Solving) 

 S- I- strategien (Social Interaction) 

 

Forfatteren legger hovedvekt på problemløsningsstrategien, med støtte av sosial 

interaksjon.Problemløsingsstrategien. 

Fase 1. BEHOV 

Denne vinklingen tar utgangspunkt i et reelt behov for endring. Et behov som oppleves 

som krisepreget er det aller beste utgangspunkt. 

Det må finnes en konkret, felles forståelse av ideen, og de impliserte bør delta på drøfting 

og planlegging av videre arbeid. 



Fase 2. PROBLEM. 

I denne fasen dreier det seg om å beskrive, avgrense og konkretisere problemet som 

ønsket om endring springer ut fra. Denne fasen er ofte avgjørende for om innovasjonen i 

det hele tatt blir gjennomførbar. Her må en være realistisk i forhold til ambisjonsnivå, og 

en må forsikre seg om at det er en felles forståelse i bunn. 

Det er viktig å ha et konkret mål, og at en gjennom delmål underveis kan få bekreftelse på 

om en er på rett vei. En må også sikre seg at det en jobber mot er i tråd med 

primærbrukers behov og rettigheter, for eksempel skolepolitiske føringer. 

 

Fase 3. RESSURSER. 

Denne fasen er tida for å skaffe seg nødvendige kunnskaper og ideer for å kunne sette i 

gang det konkrete arbeidet, både gjennom faglitteratur og tidligere erfaringer i kollegiet. 

Samarbeid med faglige nettverk er også aktuelt, og den utvidede P-S modellen knytter 

også en eksternkonsulent til seg, som har spesielle forutsetninger og kunnskap om den 

aktuelle innovasjon. 

På arbeidsplassen, for eksempel skolen, må en kartlegge om lærerne innehar den 

nødvendige realkompetanse for å utføre oppgaver i tråd med lov- og regelverk. 

Med stadig nye oppgaver i skolen er dette nødvendig.  

Økonomi er en faktor i denne fasen; trengs flere midler, hva kan en oppnå innenfor 

eksisterende rammer, men med omprioritering? 

                      

Fase 4. LØSNING. 

Nå skal konkrete løsningsforslag utformes, det skal velges ett forslag blant de aktuelle. 

Deretter skal plan for implementering utvikles. Det å være for utålmodig i denne fasen kan 

føre til at en ikke opparbeider felles forståelse for løsningsforslag, og følgelig ville ikke 

alle de aktuelle aktørene ha et eierforhold til gjennomføringen. Dette kan føre til et 

mislykket innovasjonsarbeid. 

I denne fasen bør en også forberede seg på hvordan eventuelle hindringer underveis kan 

takles. Dette er nok en sårbar fase. Mange vil være så ivrige og entusiastiske at egentlig 

skulle alt skjedd i går. 

 

Fase 5. IMPLEMENTERING.. 

I denne fasen foregår gjennomføringen, og det får konsekvenser for praksis. Det vurderes 

også om målet for endringsarbeid skjer, og det vurderes også spredning av ny praksis. 



Eierforholdet til innovasjonsarbeidet må opprettholdes og videreutvikles. 

Det kan oppstå barrierer i endringsarbeidet som må bearbeides i denne fasen. 

 

Disse fem fasene er viktige. Det er en planlegging i hvordan arbeide innovativt, 

og peker på forhold en særlig bør vektlegge for å lykkes. 

  

Sosial interaksjon. 

Innføring av for eksempel sentrale reformer, følger en S-kurve; først kommer de 

innovative, deretter alle de som er lojale i forhold til sentrale bestemmelser, og til slutt 

følger etternølerne, de som mener at skolen var god nok fra før.  

Sosial interaksjon forklarere spredning av innovasjoner, det å spre god praksis er ikke bare 

vanskelig i norsk skole, men også internasjonalt.  

En av antagelsene SI-strategien (sosial interaksjon)bygger på, er at alle tilhørere ett eller 

flere sosiale nettverk. Det antas at uformelle kontakter er viktige for at informasjon om 

innovativt arbeid spres. 

Plassen i nettverket er også av betydning, en person kan ha stor innflytelse og 

påvirkningskraft på andre ut ifra personlige egenskaper. 

Gruppeidentifikasjon har også betydning for at innovativt arbeid skal lykkes. De fleste 

identifiserer seg med visse grupper ut fra verdier, interesser og posisjon, og gruppepress 

spiller stor rolle når det handler om eierforhold og spredning av innovasjoner. 

Det vil også være nyttig å knytte flere skoler sammen i nettverk hvor lokalt 

utviklingsarbeid foregår.  Dersom ikke disse heller har nok tid til å lede og være pådrivere 

i innovasjonssammenheng henger kompetanseheving i en tynn tråd.  

 

Kapittel 4. EVALUERING. 

 

I seinere tid har evaluering fått en egen fase etter implementeringsfasen, men dette betyr 

ikke at det kun er til slutt en skal evaluerer. Evaluering foregår hele tida parallelt og 

integrert i hele innovasjonsprosessen. 

Evaluering er et eget og krevende forskningsfelt, i denne sammenheng bruker en 

enklere og mer konkrete evalueringsformer. 

Følgende motsetningsforhold er sentrale punkt i evalueringsprosessen: 

1. Kontroll versus endringsstøtte. 



Evaluering har ofte fungert som kontroll, men i vår sammenheng bør den ha karakter av 

endringsstøtte. 

2. Produktevaluering versus prosessevaluering. 

Tradisjonelt er det produktevaluering som har vært i fokus, og i 1970 åra kom en reaksjon 

på dette som førte til fokus på prosessevaluering. Men det er imidlertid nødvendig å 

evaluere både produkt og prosess, og noen konflikt mellom ulike syn er ikke lenger 

aktuell. 

3. Sluttevaluering versus underveisevaluering. 

Det er viktig både med underveisevaluering og sluttevaluering. 

4. Eksternevaluering versus internevaluering. 

Det anbefales bruk av eksternevaluering, da disse personene er objektive og har et 

distansert forhold til innovasjonen. Men det alene er ikke nok, intern perspektivet må 

supplere det profesjonelle. 

5. Formell evaluering versus uformell evaluering. 

Ved siden av formell evaluering bør det også foregå uformell evaluering, og lærers 

tenkning og refleksjon kan få den betegnelsen. 

 

En kort skisse av en enkel, intern og mer uformell underveisevaluering, som er ment som 

endringsstøtte med fokus på prosessen, men med mulighet for å kunne sjekke produktet: 

En tar utgangspunkt i bokas hovedstrategi som er problemløsning(P- S). Dette er en 

sirkulær tilnærming med fem hovedfaser, og fase fem går over i fase en igjen, enten for å 

finne en bedre løsning for det opprinnelige, eller for å ta fatt på et nytt, følt behov. 

Dermed blir strategien en spiral for kontinuerlig utviklingsarbeid. Det vil være viktig å 

observere, notere og vurdere. 

Observasjon, intervjuer og enkle spørreskjema brukes for å skaffe seg informasjon. 

Samtlige deltagere kan også daglig notere viktige hendelser for innovasjonen, samt sine 

vurderinger av dem. 

Evalueringsformer kan utvides ettersom hvor mye ressurser som er tilgjengelige, og 

hvilket ambisjonsnivå en ligger på, men uansett kan en ikke unnvære evaluering i 

innovasjonssammenheng. 

 

          Jeg liker tanken om kontinuerlig utviklingsarbeid, og P-S strategiens fem faser, som 

ikke slutter i fase fem, men fortsetter igjen i fase en, noe som ikke gir en lukket sirkel, 

men en spiral. Dette skaper ”den lærende lærer”! 



 


