
«Hvordan kartlegge skolenes behov for 
kompetanseutvikling – et eksempel fra 
Drammens-regionen»

Drammensregionen = Svelvik, Nedre Eiker, Lier og Drammen 





Hva skal vi fortelle om i dag? 
Hvorfor er vi her? 

Kortspor: 

Fagfornyelsen
Overordnet del og tverrfalige temaer 

Skolebasert kompetanseutvikling

Ledernettverk

Langspor: 
Kompetanseundersøkelse
Skape et grunnlag for langsiktig 
kompetanse-utviklingsstrategi



Når man – med de beste intensjoner – kanskje ikke helt treffer det som vil fungere i praksis? 

https://www.youtube.com/watch?v=E9_amg-Aos4&fbclid=IwAR0pu8DFzUMMq22YfZU5btLHggWV3t90ktAN7f3fuIwlBt5xsrUyfhxBjVI


Kompetanseundersøkelse 

Side 5

• Før vi går i gang med å lage 
kompetanseutviklings- og 
etterutdanningstiltak må vi vite hva 
som er behovet og hva lærere og 
ledere opplever som viktig 

• Da må vi spørre de som vet hvor skoen 
trykker = lærere og ledere 

• Spørreundersøkelse i alle 4 kommuner 
om opplevd kompetanse og 
kompetansebehov 

Hvor trykker 
skoen? 



Formålet med ordningen

• Sette kommunene i bedre stand til å løfte kvaliteten ut fra 
lokale behov 

• La kommunene definere og prioritere hvilke tiltak de har 
behov for å gjennomføre i samarbeid med 
universitet/høyskole

• Styrke samarbeidet mellom lærerutdanningene og 
praksisfeltet

• Utvikle universitet/høyskoles rolle som utviklingsaktør



Den desentraliserte 
ordningen innenfor 
lokalt arbeid med 
kvalitetsutvikling 
handler om 

læreres og lederes 
læring på egen 
arbeidsplass

Arbeidsplassbasert læring 



Oversikt 
kunnskaps-

grunnlag

Prioritere 
områder 

Lage 
spørsmål 

Gjennomføre 
undersøkelse

Analysere resultater 
diskutere  - Finne GAP

Prioritere 
områder for 

tiltak

Utarbeide tiltak for 
etterutdanning

Gjennomføre 
tiltak 

Evaluering av tiltak –
har det hatt effekt?

evt. justering av 
undersøkelsen

Hva mener ledere og lærere at de er gode på?
Hva mener ledere og lærere de trenger mer 

kompetanse i? 

Pågående 
læring og 
utvikling i 

skolen

Grunnlag for langsiktig 
kompetansestrategi 

 Fagpersoner/tillitsvalgte  Lærere/ledere - praksisfeltet

 Fagpersoner
 Tillitsvalgte
 Kommunene
 Lærere/ledere
 USN (UH)

Kommunikasjon: Formidling - forankring - forståelse - forberedelse 

PROSESS - kompetanseanalyse  - Desentralisert kompetanseutvikling  Svelvik, Nedre Eiker, Lier, Drammen (SNELD)



Fire kommuner – arbeidsgruppe 

Kunnskapsbasert 

Lokalt forankret 

Hva sier forskning? 

Rammeverk 

Nasjonale føringer

1) _______

2) ________

3)________

4) _______

5) _______

Lokale føringer

1) ______

2) ______

3)______

4) ______

5) _______

Forsknings-opp-
summering

1) ______

2) ______

3)______

4)_______

5) _______



Syntese – hva er det som vi   
finner igjen i alle tre 
områdene 

Hvordan velge ut 
kategorier? 

Bruke tid sammen – bli 
kjent med hverandre  

Nasjonale føringer

1) _______

2) ________

3)________

4) _______

5) _______

Lokale føringer

1) ______

2) ______

3)______

4) ______

5) _______

Forsknings-opp-
summering

1) ______

2) ______

3)______

4)_______

5) _______

Digital kompetanse 
Skole- og klasseledelse

Sosial og emosjonell kompetanse
Dybdelæring

Tilpasset opplæring og vurdering for læring



Mange diskusjoner

Definere begrepene – få en 
felles forståelse



Utvikle en felles forståelse av hovedområdene



Utvikle en felles forståelse av alle underbegrepene



• Ta noen valg – på et tidspunkt 
bare skjære gjennom… 

• Våre definisjoner – lokalt 
forankret



Hva mener ledere og lærere at de er gode på?
Hva mener ledere og lærere de trenger mer 

kompetanse i? 



Undersøkelsen – og fremstillingen av resultatene
– er strukturert etter fire hierarkiske nivåer med 

ulike spørsmål



Hva mener ledere og lærere at de er gode på?
Hva mener ledere og lærere de trenger mer 

kompetanse i? 

Ikke for mange spørsmål -
ikke kreve for mye tid. 

Flere av spørsmålene 
strukturert likt

Mulighet for utfyllende 
kommentarer



Utforming av spørsmålene om læring i skolen



Utforming av spørsmålene om kompetanseområder

I hvilken grad opplever du at 
kompetansenivået ditt Innen temaene er 
tilfredsstillende for at du kan gjøre en god 
jobb i din nåværende rolle? (1 = ikke 
tilfredsstillende; 5 = tilfredsstillende)

Hvor viktig er kompetanseutvikling innen 
temaene for at du kan gjøer en edna
bedre jobb i din nåværende rolle? (1 = 
ikke viktig; 5 = svært viktig)



Innhente e-postlister

Informasjon i forkant – alle rektorene

Utarbeide informasjonsmateriell som skolene skal bruke 

Gjennomføre i  fellestid

2 uker 

Beredskap for feil i lister – følge opp raskt

Purre og være tett på inn mot fristen



Presentasjon av resultater for alle rektorer og tillitsvalgte + USN og Fylkesmannen

Alle skolene får hovedrapport og rapporten fra sin skole

Alle skolene skal jobbe med sine rapporter  - oppfølging på rektormøter – dele 
erfaringer – analysere sammen 

Kommunenivå – analysere resultater for egen kommune – hva ser vi? 

SNELD + USN  sammen analysere 



Eksempel fra en skolerapport: 





SNELD + USN – hvilke områder ser vi peker seg ut? 
Hvordan skal vi organisere tiltak? Lang sikt, kort sikt osv. 
«Check-back» - presentere hva vi ser – ta en runde til ute på alle 
skolene. Gir dette mening? Var det dette dere tenkte? Gi det nok tid



Gå dypere inn i svarene – «digital kompetanse» - forskjeller på de ulike undertemaene



Når alt er viktig  - hva er viktig da?  Utgangspunkt for diskusjonerStilling og erfaring – ulike behov 



Feilkilder og presentasjonsform –
Analysekompetanse – hva ser vi? 



Hvordan kan vi best mulig tilby gode tiltak som møter behovene? 
Hvordan kan vi integrere tiltak og satsninger best mulig i det allerede 
pågående utviklingsarbeidet? 
Ideer rundt ulike former for tiltak: 

Bruk av «kompetansepakker» m/støtte fra USN (skolebasert)
Faglige nettverk basert på behov
Spesifikke temaer for noen grupper

Lag en god strategisk plan i fellesskap… 





Januar Februar Mars April Mai Juni 

Gjennomføre 
undersøkelse

Presentasjon 
av resultater 
– felles møte

Analyser på skoler, 
rektorgrupper og 

kommuner 

Analyse og diskusjon 
og prioritering 

Skoleeier og USN

Presentasjon av analyse 
og forslag –

Rektorer, tillitsvalgte 

«Check-back»
Gir resultatene og våre 
tolkninger mening for 

lærerne? 

Tidslinje – våren 2019



Hvorfor gjør vi det på denne måten?

• For å møte lærernes og ledernes reelle behov for kompetanseutvikling

• Kunnskapsbaserte og faglig forankrede tiltak gir høyere kvalitet

• Undersøkelsen skal være robust og forutsigbar slik at den legger 
grunnlaget for en systematisk og gjennomtenkt langsiktig strategi -
kunne gi mulighet for å se effekt av tiltak som gjennomføres 

• Datagrunnlaget skal, sammen med annen relevant informasjon, danne 
grunnlaget for dialog om kompetanseområder vi blir enige om å satse 
på, og om hvordan vi kan gjøre det best mulig

• Resultatene kan ikke brukes på individnivå, men kan tjene som en 
egenvurdering for den enkelte, og som utgangspunkt for refleksjon for 
utviklingsarbeidet på den enkelte skole

• Gjøre det mulig for USN, evt. andre tilbydere å forberede seg i god tid 

• Gir verdifull informasjon til lærerutdanningene



HVA KAN 
KOMPETANSE-
UNDERSØKELSEN
BRUKES TIL? 

ANALYSER OG BRUK PÅ 
DEN ENKELTE SKOLE

SAMARBEID PÅ TVERS –
SONER – KRETSER –

ANALYSER FOR DEN 
ENKELTE KOMMUNER + 

REGION

ULIKE BEHOV – REGION, 
SKOLESLAG, 

LÆRER/LEDELSE

SAMARBEID MED UH FOR 
Å UTVIKLE 

ETTERUTDANNINGSTILTAK 

INNSPILL TIL 
LÆRERUTDANNING 



På hvilken måte bruker vi 
resultatene – viktig å sortere

• Innsikt, analyse og refleksjon

• Grunnlag for 
etterutdanningstiltakene som 
faktisk utvikles 

Eks. «Rangering av 
kompetanseområdene»

Skapt en forventning der ute 
• Undersøkelsen må få konsekvenser
• Vi ønsker at dette skal danne et reelt 

grunnlag for det som faktisk utvikles av tiltak 



BYGGE FLYET
MENS VI FLYR… 



LITT OM SAMARBEID 

OG LIKEVERDIGE PARTNERSKAP



Om å utforske grenser og muligheter 
– skape et «tredje rom»

Hentet fra en forelesning av Eli Ottesen, UiO høsten 2016





Viktige punkter – hva har vi lært – så langt? 

• Utfordringer underveis i samarbeidet

• Informasjonen ut til rektorer – forankring 

• Samarbeid med tillitsvalgte – hele veien 

• Is i magen - tenke langsiktig

• Sette av ressurser – det tar tid 

• Hva skal barnet hete? Ikke kartlegging – det gir gale assosiasjoner

• Kortspor samtidig… lager en viktig ramme – motivere og istandsette ledere 

• Stadig minne om hva skal det brukes til – og hva det ikke er

• Kritisk blikk på resultatene – Hva sier det oss egentlig? Innsikt eller operasjonalisering 

• Ikke blendes av tallene – se i sammenheng – hva sier de egentlig? 

• Faremoment: Hvem «eier» resultatene? Enda en rangering? Lærere bli gisler? 






