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DE KOMMENDE 45 MIN 
GIR DERE

Lærersamarbeid forstått som 
kunnskapsarbeid

Innblikk i noen kjennetegn ved 
produktive lærersamarbeid

Lærerspesialistordningen: 
Forskning internasjonalt og 
nasjonalt

UH-sektoren og spesialiserte lærere



Evaluering av implementeringen av ny 
tilskuddsordning i grunnopplæringen (Fossestøl m.fl 2021)

Partnerskapsmodellen: Forankring i lærerfellesskapene?

• Diskrepans i tillitsvalgtes og skoleeiers oppfatning om hvorvidt 
kartlegging av kompetanseutviklingsbehov involverer de ansatte i 
skolen.

• Kjennskap til ordningen: skoleledere (96 prosent, n=255), 
arbeidsplasstillitsvalgte (66 prosent, n=317).

• Flere tillitsvalgte skiller ikke mellom ulike kompetanseutviklingstiltak
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Dagens lærere: omkranset av et mangfold av 
kunnskapsproduserende aktører
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Ulike kunnskapsproduserende aktører som 
«forsyner» profesjonen med løsninger for praksis.

«Multi-charged knowledge settings» i 
profesjonelt arbeid (Knorr cetina & Reichman, 
2015)

Medfører dette bedre løsninger på praksisfeltets 
ulike utfordringer?

Stiller krav om navigering: Sortering, validering, 
tilpasning og integrering av kunnskap og 
ressurser fra ulike hold. (Tronsmo 2019; 2020; 
Nerland and Hasu 2021)
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Utfordringer og muligheter

Ekspertkulturer kjennetegnes ved 
håndtering av motstridende 
kunnskapslogikker og evidenser (Grundmann 2017).

Ulike kunnskapsinnslag forbinder lokal 
praksis til profesjonens bredere 
kunnskapsutvikling (Styhre, 2011; Nerland &Hasu 2021) 
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• Tar i bruk etablert kunnskap på nye måter 
(Styhre, 2011)

• Videreutvikler etablert praksis og ny 
kunnskap, i tråd med brukergruppens 
behov (Noordegraaf, 2020)

• Fellesskap rundt utvikling-/idéarbeid (Carlsen 
m.fl. 2020)

Kjennetegn ved dynamiske 
profesjonsfellesskap
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Hva sier forskningen om lærersamarbeid?

Fra internasjonale oppsummeringer: 

Eli Tronsmo,  eli.tronsmo@uv.uio.no

• Sterke faglige fellesskap blant lærere gir 
positive utslag for elevene (Wei, Darling

Hammond, m.fl., 2009; Cordingley et al 2015)

Omfattende forskning viser at 
profesjonelle fellesskap i 
skolekontekster er produktive når de

1) er orientert mot elevenes læring 
og utvikling

2) «roter til» eksisterende praksiser

3) utvikler felles standarder, ny 
kunnskap, og felles objekter 
(problemkomplekser)

Men…. Er samarbeid alltid av det gode? (F.eks. 

Horn & Little, 2010; Little, 2012, Owen 2009; Watson 2014)

• Gjøre skolens problemkomplekser gjenstand 
for felles utforsking og analyse 

• Ta regi over kollektiv tid: veksle mellom rask 
og langsom tid



©Eli Tronsmo



K
U

N
N

S
K

A
P

S
A

R
B

E
ID

 E
R

FRA EGEN FORSKNING

Case: Forskningsprosjekt om læreres 
kollektive kunnskapsarbeid
(Tronsmo, 2018, 2019, 2020)

ANALYSER AV MATERIALET HAR 
OGSÅ VIST HVORDAN 
LÆRERSAMARBEID KAN SE UT 
NÅR DET FUNGERER PÅ SITT 
BESTE.
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KVALITETER SOM 

«LEVER»

I KUNNSKAPS-

PRAKSISENE

Kilde: Tronsmo, forthcoming



Materialisere Utvikling av ideer (skisser, utkast, modeller)
«Modellering»
Konkretisering
Fellesskap rundt kunnskapsarbeid

Eli Tronsmo Universitetet i Oslo                                              eli.tronsmo@uv.uio.noEli Tronsmo



Photo: Kaleidico on Unsplash

• Etablerer og utvider rommet for felles utforsking
• Erfaringer og ideer blir synlig for andre 
• Etablerer kumulative prosesser

li
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Friksjon Rommet som oppstår mellom
- konsensus og motstand
- stabilisering og de-stabilisering
- eksperimentering og rutine

Photo: Sammie Vasquez on UnsplashPhoto: Wework on UnsplashEli Tronsmo Universitetet i Oslo                                              
eli.tronsmo@uv.uio.no
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Synkronisere
Ta regi over 
kollektiv tid

Veksle mellom rask og langsom tid, 
Utforsking og beslutning.

Photo: Bonneval Sebastien on Unsplash
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Hovedargument:

Bærekraften og veksten i læreres fagmiljø 
er avhengig av praksiser som holder 
kunnskapen i vekst (utforsking, kritisk 
stillingtagen, videreutvikling)

Det som skjer på skolenivå, innenfor 
rammen av det profesjonelle fellesskapet, 
er en nøkkel.
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Lærerspesialistordningen

Pilotordning fra 2015

Formål: Bidra til flere karriereveier for lærere og styrke skolen som lærende organisasjon

Ta initiativ til og lede faglige prosjekter, kollegaveiledning eller gjennomføre skolebasert 
vurdering

• «Det er naturlig at skolen blant annet gjennom spesialisten samarbeider med 
universitet- og høgskolesektoren om relevant forsknings- og utviklingsarbeid, og at 
spesialisten slik bidrar til at utvikling av undervisningspraksis blir forskningsbasert.»

I dag 11 fag/fagområder man kan være lærerspesialist i

Videreutdanning for lærerspesialister fra 2016

Mål om 3000 lærerspesialister innen 2023

Marte Lorentzen



Hvorfor 
spesialiserte 
lærerroller?

Politisk rasjonale: Profesjonalisering gjennom spesialisering

Styrker læreres eierskap til utviklingsprosesser

Bidrar til kritisk refleksjon i kollegiet

Bidrar til mer forskningsbasert praksis

Gjør læreryrket likere de klassiske profesjonene

Profesjonalisering innenfra gjennom profesjonalisering ovenfra

Men utfordrer læreres historiske likhetsnormer 

Marte Lorentzen



Egen forskning

• Undersøkte lærerspesialistenes rolle i
skolen og profesjonen

• Ca 100 observasjonstimer, intervjuer
med lærerspesialistene, lærere og 
rektorer

• 3 lærerspesialister i norsk

• En del av pilotordningen

Marte Lorentzen



Funn

Lærerspesialistene

• Var usikre, ønsket ikke å ta plass i 
kollegiet 

• Likte å ‘jobbe i det skjulte’

• Mikset roller

• Tolket mandatet svært ulikt

• Var positive til økt oppgave- og 
ansvarsdifferensiering

• Aksepterte lønnsdifferensiering -
så fremt lærerspesialistene gjorde 
noe mer eller annet enn tidligere

• Opptatt av at deres individuelle 
autonomi i klasserommet ikke ble 
utfordret

Rektorene

• Var mer opptatt av 
lærerspesialistenes relasjonelle 
ferdigheter enn faglig kompetanse

• Stor tro på lærerspesialistene

Lærerne

Marte Lorentzen



UH-sektorens betydning for spesialiserte lærere

1. Styrke spesialiserte læreres formelle 
kvalifikasjoner 

 Frustrerende at det er mulig å få 
funksjonen uten utdanningen

 Fire av fem fornøyde med 
videreutdanningen for lærerspesialister

1. (Løddning et al., 2021)

2. Hjelpe dem til å «ta plass» i kollegiet (ref. 
læreres likhetsnormer)

3. Bistå i rolleutforming

4. Gi faglig støtte og veiledning

Sikre legitimitet 
og kvalitet på det 
faglige arbeidet

Marte Lorentzen



Endring av lærerrollen over tid 

Fra lærere som var 
overlatt til seg selv og 
«sine» elever til…

…mer «backstage-
aktivitet», spesialisering  
og samarbeid.

Eli Tronsmo



Gruppearbeid

Hvordan sikrer partnerskapene 
at …

lærerne på ulike måter 
involveres i behovsanalyser?

lærerne får en opplevelse av 
eierskap over tenkte 
utviklingstiltak?

Photo: Headway on Unsplash
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