
I en studie analyseres og spores læreres kunnskapsutvikling gjennom samtaler med 
utgangspunkt i elevtekster fra ulike fag. Studien ser på sammenhengen mellom lærernes 
kunnskapsutvikling og forskernes involvering,  og den undersøker skoleledelsens arbeid 
med å institusjonalisere ny kunnskap og nye praksisformer på skolen. 

I mitt nylig avsluttede doktorgradsarbeid har jeg 
ønsket å bidra med innsikt i hvordan lærere kan 
utvikle kunnskap om faglig orientert skriving og 
skrivedidaktikk gjennom samtaler i et tverrfaglig 
læringsfellesskap (Helstad, 2013). Det var lærerne 
selv som tok initiativ til utviklingsarbeidet, og 
de tok selv kontakt med to universitetsansatte 
skriveforskere som skulle støtte arbeidet og bistå 
dem over en treårsperiode. Studien baserer seg på 
lydopptak av samtaler i læringsfellesskapet, samt 
intervjuer med og logger fra utvalgte deltakere. 

Et blikk fra lærersamtaler 
Elleve lærere og to forskere er samlet på et grup-
perom på Fagerbakken videregående skole.1 
Gruppa, som møtes regelmessig, arbeider med å 
undersøke hva skriving og skrivepraksiser innebæ-
rer for lærerne som er representert i fellesskapet. 
Hva vil det si å skrive argumenterende tekster i så 
forskjellige fag som naturfag, rettslære, engelsk 
og norsk? Er det mulig å komme fram til en fel-
les forståelse på tvers av fag? Med utgangspunkt i 
elevtekster som lærerne har tatt med seg til felles 
utforskning, forhandler de om forståelser av det 
skrivedidaktiske arbeidet samtidig som de gir 
hverandre innblikk i fagenes ulike skrivepraksiser. 

Ragnhild, en erfaren naturfaglærer, resonnerer:

Jeg tenker at en argumenterende tekst har et 
slags skjelett eller en disposisjon som man kan 
bygge videre på. Når vi drø�er, så har vi noen 
argumenter for, og så har vi noen argumenter 
mot, og så må det være en oppsummering og 
en konklusjon. Men slik er det kanskje ikke i 
alle fag? 

Cecilie, Ragnhilds kollega følger på: 
Vil ikke dette være fagavhengig? Jeg vil tro at en 
samfunnsfaglig tekst vil være ganske forskjel-
lig fra det vi oppfatter som en drø�ende tekst 
i biologi, og da legger vi fagspesi�kke ting inn 
i det å drø�e, ikke sant? Jeg vet ikke om vi kan 
komme fram til noe felles her, jeg. 

En av forskerne som er til stede, griper inn:
Det er ikke bare vi som har disse utfordringene. 
Det �nnes egentlig ikke en samlende forståelse 
av hva som ligger i argumenterende skriving …

Den neste timen går med til å reektere omkring 
hva som ligger i begrepet argumenterende skri-
ving, hva dette innebærer for skrivepraksiser i 
fagene, og hvordan lærere kan veilede og vurdere 
elevene sine i disse sjangrene. Læreplanen (K06) 
sier lite om hvordan arbeidet med skriving er tenkt 
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i praksis, utover at skriving er integrert i fagenes 
kompetansemål og at arbeidet skal skje på «de 
enkelte fagenes premisser». At arbeidet forutset-
ter samarbeid på tvers av fag, går ikke fram av 
læreplanen, men i innstillingen Framtidas norsk-
fag (2006, s. 56) framheves det at «det er viktig 
å utvikle ein langsiktig dialog mellom lærarar om 
kva eigenskapar det er som kjenneteiknar gode 
fagtekstar på ulike årstrinn». I læringsfellesskapet 
ved Fagerbakken videregående skole er elevtek-
stene som ligger på bordet, hele tiden i sentrum 
for de utforskende samtalene. Gjennom den lang-
siktige dialogen blir lærernes implisitte kunnskap 
om normer og konvensjoner som gjelder for faglig 
orientert skriving, gjort eksplisitt. Samtidig blir 
forskningsbasert kunnskap gjort til gjenstand for 
forhandlinger og utvidede forståelser i læringsfel-
lesskapet. 

Kollektiv kunnskapsutvikling i skolen
Betydningen av at lærere utvikler kunnskap og 
holder seg faglig oppdatert, omtales i St.meld. nr. 
11 (2008–2009) Læreren, rollen og utdanningen 
som særlig viktig når det gjelder å bidra til skoleut-
vikling og elevenes læring. Lærere forventes å ha 

endrings- og utviklingskompetanse som handler 
om «med grunnlag i kritisk reeksjon over egen 
praksis å kunne samhandle i et faglig kollektiv for 
skolens utvikling» (St.meld. nr. 11, s. 15). Det blir 
forventet at skolene er «lærende organisasjoner», 
noe som innebærer at det må settes søkelys på 
kunnskapsutvikling blant profesjonsutøvere, ikke 
bare på elevenes læring. Kunnskapsutvikling blant 
lærere på den enkelte skole representerer en form 
for etterutdanning med potensial til å fremme 
robust skoleutvikling. I motsetning til korte kurs 
og spredte reformtiltak synes arbeidsplassrelatert 
kompetanseutvikling som varer over tid å være en 
virkningsfull strategi. Argumentet er at potensialet 
for utvikling er størst når det tas utgangspunkt i 
lærernes praksis, hva lærere kan og vet, og hva de 
har behov for å vite mer om (Vescio m., 2008). 

Utvikling av skolebasert og kollektiv kunnskap 
er en lite beskrevet dimensjon i forskningen om 
læreres profesjonelle utvikling. Forskningslit-
teraturen har primært tatt for seg hva som kjen-
netegner formell etter- og videreutdanning, som 
o�est skjer utenfor skolen, mens den i mindre 
grad har undersøkt hva som foregår på skolen i 
form av uformell læring og prosessarbeid (Little, 

Bedre Skole nr. 1  ■  2014 71



2011). Forskningsfeltet mangler også studier av 
hvordan lærere utvikler kunnskap når de arbei-
der med «evidensbasert praksis» (Coburn og 
Turner, 2011). I tråd med at elevdata har fått økt 
oppmerksomhet, ikke minst gjennom prøver og 
tester, har forskning knyttet til anvendelse og for-
ståelse av elevdata blitt mer aktuelt. Det er også 
et økende behov for forskning som avdekker hva 
som skjer når ansatte i utdanningsinstitusjoner 
involverer seg i lokal profesjonsutvikling, der ut-
fordringen er å bygge bro mellom vitenskapelig 
kunnskap og kunnskap som utvikles i praksisfel-
tet. Det nasjonale programmet «Ungdomstrinn i 
utvikling» (2013-2017), som innfører skolebasert 
kompetanseutvikling som strategi, aktualiserer 
slike samarbeidsformer, der hensikten er at ut-
danningsinstitusjoner skal samarbeide med skoler 
for å utvikle skolenes samlede kunnskap når det 
gjelder læring, undervisning og samarbeid. 

Studier av profesjonelle læringsfellesskap  
– sentrale kjennetegn
Profesjonelle læringsfellesskap bygger på anta-
kelsen om at lærere som samarbeider, kan oppnå 
mer i fellesskap enn om de jobber alene, og at sam-
arbeid kan bidra til å utvikle praksis gjennom en 
forskende tilnærming. I læringsfellesskap legges 
det til rette for ulike former for interaksjon, noe 
som kan motvirke tendensen til privatisering av 
lærerpraksisen. Gjennomgående karakteristikker 
knytter profesjonelle læringsfellesskap til skoler 
som kjennetegnes av gode samarbeidskulturer, 
som har felles visjoner og som tar kollektivt an-
svar for elevenes og lærernes læring. Kvaliteten og 
formen på støtten lærere får, synes å være viktig 
for å sikre profesjonell utvikling. Bidrag fra kom-
petente andre, som ekspertkunnskap utenfra, er 
eksempler på ressurser som kan supplere og styrke 
lokale læringsfellesskap. Timperley m. (2007) 
�nner at ressurspersoner som prøver å implemen-
tere ferdige opplegg, sjelden har suksess – det har 

imidlertid tiltak utviklet i samarbeid med lærerne. 
En støttende skoleledelse, en utviklingsorientert 
skolekultur, et tillitsfullt klima og strukturer 
som avsatt tid til samarbeid, er andre faktorer 
som synes å støtte opp under kollektiv læring og 
skolebasert kompetanseutvikling (Postholm og 
Rokkones, 2012). 

Mens ere studier har konsentrert seg om hva 
som kjennetegner nye læreres praksis, er det færre 
studier som har tatt for seg hvordan erfarne lærere 
utvikler kunnskap i arbeidslivkontekster. Lieber-
mann og Mace (2009) skriver om betydningen av 
at erfarne lærere kommer sammen for å utvikle 
nye og robuste praksisformer basert på at lærere 
kollektivt reekterer over arbeidet sitt, der prak-
siser blir gjort eksplisitte og o³entlige. Konkret 
viser de til ¯e National Writing Project i USA, 
som i dag består av over 200 lærernettverk, og 
som er basert på at lærere underviser og veileder 
hverandre basert på undervisningsopplegg knyt-
tet til skriving. I denne etterutdanningsmodellen, 
som går over tid og som utformes i samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner, demonstrerer lærere 
undervisning for hverandre, de skriver tekster 
selv, de får respons fra kollegaer, og de deltar i 
skrivegrupper. I tråd med prinsippene i sosiokul-
turell læringsteori, og i motsetning til tradisjo-
nen om at læring foregår isolert og individuelt, 
markerer denne kompetanseutviklingsstrategien 
en langsiktig og kollektivt orientert modell for 
profesjonslæring. Ved å være aktive medlemmer 
av profesjonelle læringsfellesskap lærer lærerne 
hvilke aspekter ved slike fellesskap som er avgjø-
rende for at elevene deres også skal oppleve faglig 
vekst. 

Betydningen av at lærere utforsker elevdata 
i fellesskap, understrekes i ere studier. Vescio 
m. (2008) �nner at deltakelse i profesjonelle 
læringsfellesskap som involverer arbeid med 
elevdata, forandrer læreres praksis, noe som også 
får betydning for elevenes læring. De �nner ere 
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fellestrekk i hvordan læreres arbeid med elevdata 
endrer skolekulturer; lærere utvikler større grad 
av autonomi og autoritet, og arbeid i profesjonelle 
læringsfellesskap fører til et klarere fokus på kon-
tinuerlig arbeidsplasslæring. Læreres deltakelse i 
læringsfellesskap har også stor påvirkningskra� 
på måter lærere snakker om sin daglige praksis på.

Samtaler i profesjonelle læringsfellesskap – 
hva vet vi?
Samtaler i profesjonelle læringsfellesskap brin-
ger med seg stort potensial til fornyelse av pro-
fesjonskunnskap, idet samtalene utgjør broen 
mellom utdanningsfeltets verdier og praksisfeltets 
forbedringspotensial (Horn og Little, 2010). I 
motsetning til selvrapportering i spørreundersø-
kelser, har nærstudier av læreres arbeid i form av 
observasjon og lyd- eller videoopptak potensial 
til å frambringe større innsikt i hvordan kunn-
skapsutvikling foregår. Nærstudier fanger både 
hva lærere sier at de gjør og hva de faktisk g jør, og 
de avdekker hvordan dynamikken i relasjonsfeltet 
profesjonsutøvere imellom kommer til uttrykk og 
får betydning for læringskulturer i skolen. Studier 
av samtaler viser fram normer for kommunika-
sjon, om det er legitimt å utfordre eller kritisere 
hverandre, eller om behovet for konsensus er gjel-
dende. Slike normer kan ifølge Earl og Timperly 
(2008) fungere både fremmende og hemmende 
for kunnskapsutvikling, der samtalens kvaliteter 
og hvordan samtalene språklig rammes inn har 
betydning. Samtaler i profesjonelle læringsfelles-
skap vil imidlertid ikke i seg selv fungere kunn-
skapsutviklende. Det er kvaliteten på samtalene, 
om de preges av overatiskhet eller om de går mer 
i dybden, som har betydning (Earl og Timperley, 
2008). Hvordan samtalene ledes, hvilken dagsor-
den som settes og hvordan rutiner og mønstre for 
kommunikasjon utfolder seg i samtaler, er også 
sentralt. Det er med andre ord ikke bare innhol-
det, men like mye måten det snakkes på som fører 

til læring. Samtaler i læringsfellesskap kan dermed 
både åpne og lukke for kunnskapsutvikling der 
potensielle kunnskapssøk kan passere uten å bli 
plukket opp, mens andre temaer blir gjenstand 
for utforsking. Samtaler preget av en utforskende 
tilnærming er motivert av en klar samarbeidsvilje, 
gjensidig tillit, tilførsel av ekspertise utenfra og 
et fokus på relevante data. I slike samtaler, som 
kjennetegnes av en kritisk og utfordrende diskurs, 
blir lærernes praksiser og oppfatninger synlige 
og gjort til gjenstand for utprøving. Earl og Tim-
perley (2008) skiller videre mellom profesjonelle 
læringssamtaler preget av sterk og svak reeksjon. 
Sterke reeksjonsformer preges av at relasjoner 
utfordres, der det etterstrebes en balanse mellom 
støtte og utfordring, og der fokuset er på substan-
sielle forhold og en undersøkende tilnærming til 
praksis. Svake reeksjonsformer preges på sin side 
av mangel på problematiseringer både av innhold 
og kontekst samt en overatisk og konsensuspre-
get diskurs. Svake reeksjoner kan fungere bekref-
tende og sosialiserende, men samtalene trenger 
ikke å utfordre kunnskapshorisonten. Med andre 
ord: selv om samtalene foregår innenfor rammen 
av et profesjonelt læringsfellesskap, der hensik-
ten er å utvikle og fornye eksisterende kunnskap, 
trenger ikke «snakket» i seg selv føre til kunn-
skapsutvikling. 

I norsk kontekst har Roald (2010) avdekket at 
det i skolen foregår mange og parallelle møter og 
usammenhengende diskusjoner. Selv om samtaler 
i møter tilsynelatende kan framtre som struktu-
rerte og planlagte, kan de stå i fare for å yte ut i 
uproduktivt snakk. En annen studie som er basert 
på videoopptak av et læringsfellesskap bestående 
av �re ungdomsskolelærere (som samarbeidet om 
undervisningspraksiser), støtter opp under dette 
( Junge, 2012). 

Selv om samtalene blant lærerne i denne 
studien var organisert som læringssamtaler, bar 
de preg av å være uformelle, og det meste av 
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innholdet var knyttet til beskrivelser. Lærerne 
uttrykte sjelden behov for endring og fornyelser, 
og når det skjedde, beveget samtalen seg direkte 
fra konstatering av problem til løsningsforslag, noe 
som ga lite rom for reeksjon. Junge (2012) fant 
også få tegn til uenighet og drø�ing, og i den grad 
lærerne utdypet sine beskrivelser, foregikk det ved 
at de utvekslet fortellinger om lignende erfaringer.

Kunnskapsutvikling gjennom samtaler – funn 
og implikasjoner
Analysene av samtalene i læringsfellesskapet 
denne teksten bygger på, avdekker til dels svak 
reeksjon der lite står på spill, men også sterke 
reeksjonsformer der det åpnes for videre kunn-
skapssøk. Samlet sett kan analysen av de utvalgte 
samtaleutdragene i denne studien karakteriseres 
som dype og kritisk undersøkende, noe som 
framkommer der utfordrende forhandlinger, 
utforskende tilnærminger og dyptpløyende pro-
blematiseringer av skrivepraksiser spores. Dette 
betyr likevel ikke at samtalene gjennomgående 
har en slik karakter, og det trenger heller ikke bety 
at deltakerne alltid «lærer». Utvalgte analyser 
av samtaleforløp i denne studien kan også sies å 
være av mer akkumulerende karakter og preget av 
det Earl, Katz og Ben Jafaar (2010) omtaler som 
«activity traps». Et eksempel fra ett av møtene 
kan illustrere dette, der deltakerne brukte hele 
møtet (90 minutter) til å diskutere tidsplaner og 
rammer for det videre arbeidet. Elevtekstene som 
forelå, ble dermed ikke tematisert. Eksempelet 
viser hvor viktig det er å etablere hensiktsmes-
sige strukturer, samtidig som det viser faren 
ved å bli hengende fast i dette. På tross av slike 
utfordringer viser analysen at samtalene over tid 
har stimulert kunnskapsutvikling i læringsfelles-
skapet. Endringspotensial og praksisforbedring 
spores i språk og handling, der deltakerne revi-
derer oppfatninger underveis i samtaler, der de 
kommer tilbake og viser fram justerte praksiser, 

og der de i loggkommentarer og intervjuer reek-
terer over hva deltakelse i fellesskapet har betydd 
for dem. En av lærerne uttrykker det på denne 
måten: «Det at jeg har deltatt i skrivegruppa, gjør 
at jeg praktiserer på nye måter.» En annen lærer 
sier det slik: «Det at vi har diskutert oppleggene 
med kollegaer, har bidratt til større reeksjon 
og etter hvert også korreksjon når jeg ser hva jeg 
kan gjøre annerledes.» Med utgangspunkt i elev-
tekster som har blitt gjort til gjenstand for felles 
utforskning, har lærerne, i tillegg til å reektere 
rundt elevtekstene, kommet inn på mer generelle 
utfordringer de står overfor i det fagdidaktiske 
arbeidet, som spørsmål knyttet til digitale res-
surser, elevsamarbeid og ulike vurderingsprak-
siser. Et eksempel på lærernes utforskning av 
kjemirapporter er fra Cecilies klasse, der fokuset 
på elevtekstene genererte ere relevante temaer 
underveis i samtalen (Helstad og Lund, 2012). 
Fokuset på elevtekstene fungerte dermed som 
tankeredskap og som et springbrett for lærernes 
videre utforsking av pedagogiske og fagdidaktiske 
utfordringer. Sentrale funn fra studien avdekker 
hvordan den langsiktige dialogen i læringsfelles-
skapet virker drivende for kunnskapsutvikling, der 
samtalens fokus (rettet mot elevdata), samtalens 
form (preget av tverrfaglighet og forhandling), 
og samtalens medierende funksjon (koplet til ny 
innsikt og praksisforbedring) utvikler lærernes 
oppfatninger og praksis. Kunnskapsutvikling 
identi�seres når omgangen med kunnskap veks-
ler mellom å undersøke det ukjente og bekre�e 
det som er kjent og gyldig, og dermed sikre en 
produktiv balanse mellom stabilitet og fornyelse, 
noe som gjennomgående er kombinert med læ-
rernes profesjonelle skjønn. Funnene avdekker 
at når lærere blir støttet og utfordret av kolleger, 
skolens ledelse og av eksterne ekspertdeltakere, 
utvides kunnskapshorisonten, og lærerne moti-
veres til nye kunnskapssøk. Studien viser også at 
sammensetningen i læringsfellesskapet, relasjonell 
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dynamikk, samt relasjonen mellom ledelse og 
lærerarbeid underveis i et utviklingsarbeid, har 
betydning for læreres kunnskapsutvikling. Studien 
peker på at læreres kunnskapsutvikling er avhen-
gig av at skolens ledelse legger til rette for læring 
i profesjonelle læringsfellesskap, og at ledelsen 
anerkjenner betydningen av at lærere kontinuerlig 
har behov for å videreutvikle sin kompetanse. Med 
dette tas det høyde for at kollegasamarbeid ikke 
bare dreier seg om individer som samarbeider, 
men om å utvikle læringskulturer der ny innsikt og 
nye samarbeidsformer gis tid, rom og legitimitet, 
og der det kontinuerlig åpnes for nye forståelser 
og ny praksis. Funnene kan dermed tolkes som 
motsatsen til en reproduserende og tradisjonell 
lærerprofesjonalitet og tilpasning til en skolekultur 
preget av individorientert lærerarbeid og indivi-
duelle kompetanseutviklingstiltak.

NOTE
1  Fagerbakken videregående skole (anonymisert), har ca. 

600 elever, ca. 60 lærere og et stabilt lærerkollegium. Sko-
len rekrutterer primært elever med høyere sosioøkonomisk 
status, og eksamensresultatene er godt over gjennomsnit-
tet. Ved skolen arbeider en gruppe lærere med et tverrfaglig 
skoleutviklingsprosjekt knyttet til skriving. Bakgrunnen for 
initiativet var at erfarne faglærere i blant annet norsk, sam-
funnsfag, engelsk og naturfag opplevde behov for å styrke 
egen kompetanse i skriving i fagene der spørsmål knyttet 
til sjangrer, kildebruk, skrivestrategier og veilednings-/
vurderingspraksiser var sentralt. Lærerne tok selv initiativ 
til samarbeid med to ekspertdeltakere fra universitetet som 
kunne bistå dem i dette, og gruppa, som lærerne meldte 
seg frivillig til å delta i, ble etablert på skolen. Skoleledelsen 
har støttet arbeidet gjennom å gi lærerne samarbeidstid, og 
ved å lø�e fram prosjektet som et sentralt skoleutviklings-
tiltak. Utviklingsarbeidet har vært organisert i form av 
regelmessige møter i læringsfellesskapet der lærere, skole-
ledere, skriveforskere og studenter har deltatt. I møtene har 
aspekter ved fagskriving og skrive-didaktikk blitt drø�et, 
og lærerne har forpliktet seg til å prøve ut undervisnings-
opplegg med påfølgende erfaringsdeling. Eksempler på 
undervisningsopplegg og rektors og skriveforskernes 
reeksjoner har blitt dokumentert i form av rapporter og 
en bokutgivelse (Flyum og Hertzberg, 2011). 
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