«Laget rundet barnet» –
den viktige, men krevende samhandlingen

Helhet og sammenheng
i barns oppvekst
• Landsdelssamlingen for PPT og Statped i Nord-Norge. 5.april 2022
• Arve Thorshaug,1.lektor i pedagogikk/spesialpedagogikk, Nord universitet

Det ideelle!

Samhandlingens
betydning

Inkluderende
fellesskap

Foreldre/foresatte

Tilpasset
opplæring

Støttetjenester
i endring

Andre primærrelasjoner

Fokus på fellesskap
- det kollektive

Alt dette skal
«oversettes» til praksis!

Retten til
spesialundervisning
- sakkyndighet

Kommuneøkonomi

Barnet/
den unge

Mangfold
som styrke
Profesjonsfellesskap
- troen på de
kollektive kreftene

En krevende
hverdag….

Et mylder av
satsinger i
barnehage og skole

Tidlig
innsats
Forebygging

Realiteten!

Relasjonens betydning
- Når livet er «normalt»
og «unormalt»

Individet →
fellesskapet

Må ikke bli så
kollektivt fokusert at vi
mister fokus på
enkeltindividet

(Det mangler ikke struktur og rammer
- Må gis et INNHOLD!)

DØNN TIL STEDE
i menneskemøtene
Når helheten utgjør mer enn
summen av enkeltbidragene

Samskaping og medskaping

De kollektive kreftene –
Kunnskap om, og tro på

Tiltro og troverdighet

Relasjonens betydning for de
voksnes samhandling og
dermed barnets livskvalitet

Fra struktur og rammer
til INNHOLD!

Kvalitativt gode teamfellesskap
Faglig og personlig mangfold
som kvalitet og ressurs

Kvalitet og samhandling
i alle ledd

Hva er min rolle «på laget» og hvordan bidrar jeg til beste
for fellesskapet?
Mentalisering

Til beste
for barnet!

Om å by opp til dans,
og føre i dansen.
Og hvem drar i
«sveiva»?

Kvaliteten på det arbeidet «laget»
utfører.
Refleksjon:
Er det slik?
Konsekvens for kvaliteten på det
helhetige tilbudet til barnet.

Det å bygge et lag
som er kvalitativt godt,
kommer ikke av seg selv!
Gruppe

Team

Kollektiv samhandling

Tiltro/troverdighet
Den andre personen

Har positiv
intensjon –
viser omsorg

Opptrer med integritet –
i tråd med forventninger
til rollen

Omsetter verdier
til praksis

Kunnskap om

Tro på

potensialet i det kollektive
- de kollektive kreftene

Hvordan samhandle slik at det
helhetlige bidraget fra «laget rundt
barnet» oppleves å utgjøre mer enn
summen av de involvertes bidrag?

Og hva er min rolle?????

«Kollektiv lærereffekt…..» (Nordahl, 2012)
«Teamarbeid som profesjons- og
organisasjonsutvikling …..» (Irgens, 2021)

Forskning viser
Felles «oppdrag»

«Organisatorisk læringskapasitet…..»
(Paulsen, 2021)
«Skoler som samarbeider godt, klarer
seg bedre…» (Hargreaves og Fullan, 2012)

Kollektiv dømmekraft
som grunnlag for
individuell
skjønnsutøvelse utvikles
best i teamfellesskap

Forventninger

Erfaring viser

«Jeg er ikke så sliten lenger nå
når jeg ikke står alene…..»
(Lærer, 2019)

Kvaliteten på tilbudet henger sammen med kvaliteten på
samhandlingen – inkludert det relasjonelle!

I stor grad handler dette også om
Om å være i utvikling selv –
individuelt og i et fagfellesskap

+
støtte opp under andres
utvikling

Kunnskap og tro på det
kollektive – og de iboende
kollektive kreftene.

– individuelt og kollektivt.

Utfordrer forholdet mellom individet og fellesskapet

Alle på «laget» har medansvar for å bidra – hva er
min rolle, og hvordan fyller jeg den ?

Evne til mentalisering
Evnen til å se og forstå de andre
innenfra og seg selv utenfra.
Om å forstå de andres indre tilstand og
evnen til å rette oppmerksomheten mot
hvordan andre opplever deg og
situasjonen.

Stor betydning for kvaliteten av samhandlingen.

Barnehagen og skolens
små og store profesjonsfellesskap

Metodefrihet/
metodeansvarlighet

Lojalitet
(«oppover», «til siden»,
«nedover»)

Individets møte med
fellesskapene

Fellesskapene

Ulike roller – med
ulike forventninger

Utnytte mangfoldet
i kollegiet som
styrke og kvalitet
(faglig, personlig)

Gi rom for individet i
fellesskapene – hvor
går grensa?

Handlingsrom?
Motivasjonen for å gå
på jobb.

Hele kollegiet

Rundt
enkeltbarn

Gruppe, klasser
og trinn

Team

Fag

Andre
(SFO, ledergruppa)

Hva sier ny, overordnet del av læreplan
om SYNET PÅ KOLLEGAENE?
Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer
over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.
(Overordnet del, pkt 3.5)

Alle har, ut fra sine
roller, et felles
ansvar for å bidra til
god utvikling i skolen

Faglig dømmekraft
utvikles i dialog og
samhandling med
kolleger

Refleksjon i
fellesskap →
utvikling av
pedagogisk praksis

Profesjonelt
samarbeid ved
skolen forutsetter
god ledelse

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.
(Overordnet del, pkt 3.5)

Kjennetegn på profesjonelle
læringsfellesskap
• Deltakerne i et profesjonelt læringsfellesskap har en felles forståelse av
hvilke verdier og visjoner som ligger til grunn for virksomheten.
• De tar en kollektivt ansvar for barnas læring og utvikling. (Vi-følelse)
• De arbeider med reflekterende og profesjonelt undersøkende metoder
som for eksempel lærende møter, kollegabasert observasjon og
tilbakemeldinger. (Refleksiv praksis basert på elevdata og forskning).
• De samarbeider i praktisk forstand, for eksempel med felles opplegg,
kollegatilbakemeldinger og evaluering.
• De fremmer læring og kompetanseutvikling i fellesskapet blant
deltakerne i teamet.

Styrke teamet som profesjonsfellesskap
Prosess over tid

Sosiale plikter
1. Gi
2. Ta imot
3. Gi tilbake

Utviklet seg
over tid

Tid og rom

Forventninger
Raushet

TEAM
Felles ansvar
for
måloppnåelse

Anerkjenner
potensialet
i samtlige
Opplever
gjensidig
avhengighet

Refleksjon:
Hva er forskjellen på
gruppe og team?

Kjennetegn på gode team/«lag»
- Felles verdigrunnlag og målbilde
Viktigheten av felles verdigrunnlag
- Som igjen kommer til uttrykk i

Barnesyn?

Syn på foreldre?

Læringssyn?

Syn på kolleger?

Og i alle menneskemøtene…….

Om viktigheten av felles verdigrunnlag
Vi velger selv hva vi vil være!
Vi ble enige om noen få viktige verdier: VILJE, NØYAKTIGHET OG LOJALITET.
Disse verdiene bruker vi kontinuerlig - i møter, i kamper, i forberedelser og på trening.

☺ Hva vil vi være og hvordan
ønsker vi å framstå?
☺ Hvordan ønsker vi å bli
oppfatta?
☺ Hvordan ønsker vi at det skal
det være å arbeide her?
☺ Hva er det viktigste vi gjør i
møtene med barna?
☺ Og i vårt møte med kolleger?
☺ Og i vårt møte med eksterne
«kolleger»
☺ Og i vårt møte med foreldre?

Fra felles målbilde/visjon → kollektivt
verdigrunnlag → som kommer til syne i de
mange menneskemøtene

Individet

Hva innebærer
dette for vår
praksis?

Fellesskapet

Systemperspektiv

«Jon» – god til å møte andre

Hva kjennetegner Jon?

«Jon» – god til å møte andre

Hvordan kommer Jon sine
kvaliteter til uttrykk?

Kjennetegn på gode team/«lag»
- «Vi-fellesskapet»
Når det er rom for å glede seg over egen
og andres suksess ☺
Kvalitet i, og samhandling
mellom alle ledd
- Forankret i en
systemrettet tilnærming
fundert på et felles
verdigrunnlag

Når helheten oppleves å utgjøre mer enn
summen av enkeltbidragene ☺

DØNN TIL STEDE!

«Laget»/teamet vil være
dynamisk med tanke på
deltakelse!

Fordrer særlig oppmerksomhet
på relasjonelle, interne forhold
– basert på tiltro og
troverdighet!

Særlig utfordrende for deltakere som er
involvert i tidsavgrensede perioder. Ofte
er det slik at en går ut av teamet når ting
begynner å fungere (og det oppleves som
givende å delta)….

Dilemma for
eksterne
støttetjenester!

Kjennetegn på gode
profesjonsfellesskap/kollegium/team/«lag»
- «Kollektiv vokseneffekt»

Kunnskap
om …..

Tro
på….

Arena for utvikling av individuell og
kollektiv dømmekraft som grunnlag
for utøvelse av individuelt skjønn.
(Schön, 1983)

Refleksjon
i handling

Refleksjon
over handling

Refleksjon som foregår
midt i praksis →
en form for
kvalifisert improvisasjon

Refleksjon som foregår
i etterkant av praksis

Når en i refleksjon sammen i
team opplever plutselig å si
noe en selv blir imponert
over……….

Kreative
øyeblikk

Refleksjon:
Hva legges i begrepene
«dømmekraft» og
«skjønn»?

Kjennetegn på gode
profesjonsfellesskap/kollegium/team/«lag»
- «Arena for individuell og kollektiv
læring og utvikling»

Kunnskap
om …..

Tro
på….

Læring knyttes til refleksjon i etterkant av egne eller andres erfaringer.

Når skjer
læring?
(Dobbelkretslæring, Argyris og Schön, 1978)

Dobbelkretslæring inkluderer en endring av normer og målsettinger, samt diskusjon om pedagogisk grunnsyn.

Dypere læringsnivå i en organisasjon
(Senge, Sharmer, Jaworski & Flowers, 2005)
5P-modellen. (Oddane, 2017)
Theory U, Scharmer

Kunnskap
om …..

Kjennetegn på gode
profesjonsfellesskap/kollegium/team/«lag»
- «Eierforhold til løsningene!»
Forankring – Ansvar – Forpliktelser
for gjennomføring i praksis!

Når en sammen med andre
finner løsninger en i ettertid
ikke klarer å identifisere hvem
som kom fram til løsningen →
når løsningen blir kollektiv…….

Tro
på….

Kunnskap
om …..

Kjennetegn på gode
profesjonsfellesskap/kollegium/team/«lag»
- «Kvalitet i voksenrelasjoner»

Kvaliteten på relasjonene mellom de voksne i
«laget rundt barnet»
har direkte innflytelse på barnas utvikling og læring.
(Og de voksnes arbeidsglede, motivasjon og faglige utvikling)

DØNN TIL STEDE!

Tro
på….

Anerkjenne
hverandres roller og
kompetanse
- mangfold som verdi

Skal en bli god til noe,
må en øve, øve og øve –
veiledning/coaching….

Teamet som
inkluderende,
dynamisk fellesskap

I tillegg er det i
teamsammenheng viktig å være
oppmerksomme på……..

Erkjenne, og forholde
seg til, at vi alle «står i
livet»

Møtekultur og
møtestruktur

Relasjonens betydning
– er dynamisk

Evne til individuell og kollektiv
mentalisering
Eget team
Om å være i prosess

Støtte andre team

Om å komme i posisjon

Felles forståelse for at det blir viktig å «skynde seg langsomt»
→ Nettopp for at «hele laget» skal være med!

KOLLEKTIV TÅLMODIGHET!
Felles målbilde/visjon!

Makte å holde på dette
selv om en som team
opplever «kastevinder»
fra sida!

Forutsetter
kollektiv trygghet!

«Sitte fremme på stolen!»

Ta rommet!

«By opp til dans!»

Takk for nå, og lykke til
med det viktige arbeidet med
«laget» rundt barnet☺
Arve.thorshaug@nord.no

