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Ingen jevnbyrdighet tross gode intensjoner 
- vilkår for samarbeid mellom klasselærere og tospråklige lærere 

Sammendrag 

Klasselærere og tospråklige lærere skal sammen bidra til best mulig opplæring for 

minoritetsspråklige elever. Det er imidlertid mye som tyder på at samarbeidet er vanskelig. 

Forklaringsfaktorer kan blant annet være tospråklige læreres kulturelle kapital og måten 

tospråklig opplæring organiseres på. Denne teksten søker å belyse vilkår for samarbeid 

mellom klasselærere og tospråklige lærere på en barneskole hvor tospråklige lærere ble 

anerkjent som en stor ressurs og hvor strukturelle rammer for samarbeid ble lagt til rette. Vi 

finner at det, til tross for gode intensjoner og praktisk tilrettelegging, er utfordringer knyttet til 

et jevnbyrdig samarbeid. Data fra observasjoner og fokusgruppeintervjuer av begge 

lærergrupper analyseres i lys av begreper fra Bourdieus og Wengers teorier.  

Stikkord 
Kapital, minoritetsspråklig elev, praksisfellesskap, tospråklig fagopplæring, tospråklig 

faglærer 

Innledning 
Omfattende forskning viser at elever som ikke mestrer skolespråket vil få økt læringsutbytte 

dersom de får opplæring på morsmålet (se f.eks. Cummins 1984; Salameh 2012; Willig 

1987), og Opplæringsloven gir minoritetsspråklige elever rett til tospråklig fagopplæring ved 

behov (Kunnskapsdepartementet 2006a). Denne undervisningen skal fortrinnsvis gis av 

tospråklige lærere med pedagogisk kompetanse (Kunnskapsdepartementet 2006 b). Læreren 

har stor betydning for elevenes opplæring (se f.eks. Robinson mfl. 2008), og 

Kunnskapsdepartement (2004, 2009) omtaler viktigheten av at lærere er del av et profesjonelt 

fellesskap. Det stilles krav om at lærerne må videreutvikle og fornye sin kompetanse gjennom 

blant annet samarbeid med kollegaer, og «Samarbeid mellom lærere, … er også viktige 

forutsetninger for skoleutvikling» (Kunnskapsdepartementet 2004, s. 26). Lærere som 

samarbeider nært med kollegaer opplever mindre faglig usikkerhet enn lærere som ikke 

samarbeider med andre (Munthe 2003), og samarbeid mellom lærere vil også øke 

læringsutbyttet for elevene (Øzerk 2009). 

Denne artikkelen bygger på data som ble samlet inn ved evalueringen av et skoleprosjekt. 

Prosjektet hadde til hensikt å øke læringsutbyttet for minoritetsspråklige elever ved å utvikle 
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samarbeidet mellom klasselærere og tospråklige lærere. Dataene fra evalueringen ga oss 

verdifull empiri for å undersøke hvilke betingelser som var til stede for at disse lærerne kunne 

inngå et jevnbyrdig profesjonelt samarbeid. Vi søker å finne svar på følgende problemstilling: 

Hvordan kan vi forstå vilkårene for samarbeid mellom klasselærere og tospråklige lærere? 

Først presenteres en oversikt over tidligere forskning som omhandler samarbeid mellom 

klasselærere og tospråklige lærere i norsk skole.  På bakgrunn av dette presenterer vi så vårt 

bidrag til forskningsfeltet. Bourdieus (2002) forståelse av kulturell kapital og begreper fra 

Wengers (2004) teori om praksisfellesskap brukes som analyseverktøy og utredes i et eget 

teorikapittel. Kvalitative data er hentet fra observasjon og fokusgruppeintervjuer av lærerne 

som deltok i skoleprosjektet, samt uformelle samtaler. Prosjektet presenteres nærmere i 

metodedelen. Empirien drøftes og analyseres i tre kapitler som tar utgangspunkt i sentrale 

teoretiske begreper. I avsluttende betraktninger redegjør vi for hvordan vi kan forstå vilkårene 

for samarbeidet. 

Tidligere forskning og vårt bidrag til feltet 
Både internasjonal (Fee 2011; Forman 2012) og norsk forskning (Dewilde 2013; Mousavi 

2006; Vedøy 2008) viser at tospråklige lærere har lav status og utfordrende arbeidsforhold. 

De blir ofte distanserte fra det øvrige personalet, og de deltar i liten grad i teamsamarbeid og 

på personalmøter (Vedøy 2008). I en undersøkelse blant begge lærergruppene sa 

klasselærerne at de «ser ikke poenget med» å samarbeide med tospråklige lærere, og 

tospråklige lærere hadde erfaringer som bekreftet dette (Vedøy 2008, s. 269). Også på skoler 

hvor tospråklige lærere hadde lærerutdanning og begge gruppene var kontaktlærere, vises 

asymmetri i forholdet (Myklebust 1993, Palm & Lindquist 2009). Tospråklige lærere ble 

«usynliggjorte», og de ble definerte som «morsmålslærere» i stedet for «vanlige lærere» 

(Palm & Lindquist 2009, s. 43). De var svært lite delaktige i klasseundervisningen og 

arbeidsmåtene omtales som; «hviskemetoden», «én-lærer-metoden» og «inni-mellom-

metoden» (Myklebust 1993). 

Studier viser også at tospråklige læreres mulighet for å interagere med det øvrige personalet 

varierer mellom skoler og mellom lærere innenfor samme skole (Dewilde 2013; Lund 2008; 

Mousavi 2006).  Mousavi (2006) peker blant annet på viktigheten av å avsette tid til 

samarbeid og å avklare ansvarsforhold. Lund (2008) fant at jo mer erfaring klasselærere 

hadde i å samarbeide med tospråklige lærere, jo mer forstod klasselærerne de tospråklige 

lærerne som ressurser i lærerteamet. De erfarne lærerne så det som positivt at norske verdier, 
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fagvalg, metoder og syn på læring kunne utfordres i møtet mellom lærergruppene. Hun hevder 

at uenighet og konflikt mellom lærere er «naturlig» i en flerkulturell skole. Ifølge Dewilde 

(2013) kan følgende forhold bedre arbeidssituasjonen for tospråklige lærere: kontinuitet i 

deres arbeidssituasjon, tilstrekkelig pedagogisk og faglig kompetanse, kommunikasjon og 

samarbeidsrutiner mellom lærerne og forståelse for viktigheten av tospråklig opplæring. 

Som nevnt tar vår studie utgangspunkt i et skoleprosjekt som hadde til hensikt å legge  

forhold bedre til rette for samarbeid på flere av de områdene Dewilde (2013) påpeker som 

vesentlige. Vårt bidrag er derfor en videreutvikling av kunnskapsfeltet ved at vi søker å vise 

hva som skjer når rammene legges til rette. Et annet bidrag handler om begrepspresisjon. 

Samarbeidsbegrepet er komplekst, og så langt vi kan se, har dette ikke blitt operasjonalisert i 

studiene over. I vårt arbeid brukes relevante begreper fra Wengers (2004) teori om 

praksisfellesskap som analyseverktøy. Vi anser at dette høyner presisjonsnivået i analysen og 

gir et bedre grunnlag for forståelse av vilkårene for samarbeid. Vi poengterer at vi ikke 

forsøker å forstå læringsprosesser, slik Wenger (2004) gjør det. 

Bourdieus ‘kulturelle kapital’ og Wengers ‘praksisfellesskap’ som begreper for 

analyse, tolkning og forståelse 
Bourdieu (2002) opererer med tre ulike former for kapital. I tillegg til den tradisjonelle 

betydningen som relaterer seg til materielle goder og økonomi, introduserer han begrepene 

kulturell kapital og sosial kapital. Den kulturelle kapitalen kan eksistere i flere former. Den 

legemliggjorte formen for kapital er knyttet til menneskets dannelse og forutsetter en 

langvarig innlærings- og assimileringsprosess hvor individet investerer eget arbeid i et 

konstant «selvforbedringsprosjekt». Opptjening av legemliggjort kulturell kapital vil være 

avhengig av evner, tidsperiode, samfunn og sosial klassetilhørighet. I sosiale sammenhenger 

vil ulik fordeling av legemliggjort kulturell kapital være en kilde til makt. Institusjonalisert 

kulturell kapital er den formen kapital som samles eller akkumuleres når man skaffer seg 

formell akademisk kvalifikasjon; den knyttes til individets formelle utdanning og oppnådde 

akademiske resultater. I den ligger et potensial for posisjoner og makt.  

Sosial kapital er uttrykk for «eierskap» av varige sosiale nettverk og medlemskap i sosiale 

grupper. Omfanget av sosial kapital vil avhenge av størrelsen på det sosiale nettverket som 

individet er en del av og dette nettverkets anerkjennelse av individets kulturelle og 

økonomiske kapital. Sammen vil disse ulike formene for kapital utgjøre et menneskes 

ressurser og muligheter for innflytelse og makt.  
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Flere komponenter må være til stede for at vi skal kunne snakke om et praksisfellesskap der 

alle deltakerne arbeider mot et felles mål (Wenger 2004).  Av Wengers fire overordnede 

begreper; identitet, praksis, mening og fellesskap, er det de to sistnevnte som inneholder 

komponentene vi bruker i analysen, og som vi vil redegjøre for. I praksisfellesskap forhandles 

det om mening. Begrepet ‘forhandling’ brukes ikke kun i betydningen av ‘å komme til 

enighet’ men som «en betegnelse på en prestasjon som krever langvarig oppmerksomhet» 

(Wenger 2004, s. 67). En grunnleggende faktor for all meningsforhandling er deltakelse. 

Deltakelsen kombinerer handlinger, samtaler, tenking og tilhørighet rundt en praksis. Den kan 

være konfliktfylt eller harmonisk, intim eller politisk, konkurrerende eller samarbeidende, og 

menneskets opplevelse av deltakelse er avhengig av evnen til å være med å forme 

fellesskapets praksis.  

Fellesskapsbegrepet utledes ved hjelp av tre sentrale dimensjoner; gjensidig engasjement, 

felles virksomhet og felles repertoar. Et gjensidig engasjement må muliggjøres; det må være 

mulig å interagere, både fysisk og mentalt. Dette kan bety at det for eksempel må være 

møtesteder, møtetidspunkter, samtaler og annen verbal kontakt mellom deltakerne. Men vel så 

viktig for engasjementet er den atmosfære som preger fellesskapet. Gjensidig engasjement 

innebærer ikke nødvendigvis homogenitet, men også forskjellighet. Deltakerne utveksler 

meninger og påvirker hverandres forståelse. De hjelper hverandre og utfyller hverandre, men 

de utfordrer, diskuterer og konkurrerer også med hverandre. Fordi gjensidig engasjement 

alltid vil innebære meningsforskjeller, mener Wenger (2004) at også felles virksomhet 

forhandles fram. Ofte bestemmes virksomheten av et ytre mandat, og Wenger (2004) hevder 

at praksisfellesskapet utvikles gjennom fortolking av og forhandling om utførelsen av 

mandatet. En slik forhandlingsprosess mot forståelsen av en felles virksomhet skaper 

relasjoner hvor arbeidstakerne er gjensidig avhengige av hverandre og tar et gjensidig ansvar 

for det som må gjøres. Felles repertoar forklares som fellesskapets ressurser i form av 

konkrete verktøy, men også de rutinene som er forhandlet fram og blitt en del av praksisen. 

Repertoaret har to kjennetegn; at det reflekterer historien til et gjensidig engasjement, men 

også at det er flertydig og kan reengasjeres i nye retninger og bruksområder. Repertoaret er 

altså ikke en statisk størrelse, men en dynamisk og interaktiv ressurs. Wenger (2004) sier at 

kombinasjonen av gjensidig engasjement, felles virksomhet og felles repertoar kan skape en 

form for sosial energi. Denne sosiale energien kan skape opplevelser av mening eller den kan 

også hindre deltakerne i å reagere og i å komme videre. Den sosiale energien er i seg selv 

altså ikke verdiladet, og praksisfellesskapet kan være stedet for kreativitet og vekst, men også 
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et sted for motstand og undertrykkelse. Praksisfellesskapet er ifølge Wenger (2004) alltid en 

kraft man må regne med. 

Studiens bakteppe og metode 
Empirien som studien baserer seg på er, som nevnt, fra evalueringen av et skoleprosjekt ved 

Fjellbakken barneskole hvor hensikten var å øke læringsutbyttet for de minoritetsspråklige 

elevene. Det var en utfordring å finne tid til samarbeid mellom klasselærere og tospråklige 

lærere, og skolens ledelse ønsket å prøve ut en ny organiseringsmodell. Fire klasselærere og 

tre tospråklige lærere var involverte i prosjektet. De tospråklige lærerne fikk økt timeressurs 

gjennom skoleåret, og timene ble samlet slik at de, i stedet for 2-3 ukentlige timer, var i 

klassen to hele dager i seks perioder av fire uker. I hver av periodene ble det undervist i et 

tverrfaglig tema, og de tospråklige lærerne deltok i hovedsak sammen med klasselærerne i 

ulike klassegrupper. Prosjektet ble gjennomført på 5.trinn hvor det var 32 elever. Seks elever 

hadde vedtak om tospråklig fagopplæring.  

De fire klasselærerne på trinnet hadde norsk bakgrunn med all skolegang og lærerutdanning 

fra Norge. De hadde mellom 15 og 30 års erfaring som lærere, de fleste årene ved 

Fjellbakken. De hadde felles ansvar for elevenes sosiale og atferdsmessige utvikling, men 

ulikt fagansvar. De tre tospråklige lærerne var alle innvandrere. Ingen av dem hadde 

lærerutdanning, men alle tre hadde høyere utdanning fra hjemlandet. Lærerne hadde mellom 6 

og 15 års erfaring som tospråklige faglærere, blant annet ved Fjellbakken skole. De hadde 

tospråklig fagopplæring med elever fra egen språkbakgrunn på opptil ti forskjellige skoler 

ukentlig. 

En av forfatterne gjennomførte evalueringen av prosjektet og samlet inn et omfattende 

kvalitativt datamateriale. Til grunn for denne studien legges observasjon av samarbeidet 

mellom klasselærerne og de tospråklige lærerne, uformelle samtaler med lærerne, individuelt 

og sammen i teamet og fokusgruppeintervju av hver av de to lærergruppene. Observasjonen 

foregikk over en fireukersperiode både i klasserommene og på teamkontoret, og det ble 

videofilmet og gjort feltnotater. Fokusgruppeintervju som metode ble valgt for at innspill fra 

én skulle gi assosiasjoner til de andre, slik at flere perspektiver ble løftet fram (jf. Repstad 

1998, s. 82). Utgangspunktet for fokusgruppesamtalene var videofilmsnutter fra timene. Hver 

av fokusgruppesamtalene varte omtrent i to klokketimer. Samtalene ble tatt opp på bånd og 

transkribert. 
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Både det manifeste og det latente innholdet i videoopptakene, feltnotatene og de transkriberte 

fokusgruppeintervjuene ble gruppert og kodet (jf. Befring 2015). Bourdieus (2002) forståelse 

av kulturell kapital og Wengers (2004) begreper knyttet til praksisfellesskap danner 

utgangspunktet for kategoriseringen. Vi presiserer imidlertid at vi ikke søker å bekrefte disse 

teoriene.  Analyse og tolkning av datamaterialet forstås som «en sirkulær eller interaktiv 

prosess – med veksling av forutforståelse og innhenting av nye erfaringer» (Befring 2015, s. 

111). Vi har vært bevisste vår forforståelse og ser dette som en styrke i studien (jf. Kvale 

2001; Stake 2009). Vi understreker at vi i denne studien ikke søker å si noe om resultatet av 

selve utviklingsprosjektet; vi har kun benyttet oss av empirien fra evalueringen av det. 

Skolen er gitt fiktivt navn. Og selv om lærerne har samtykket i at dataene brukes i denne 

artikkelen, har vi ønsket å ivareta informantenes anonymitet så langt det er mulig. Derfor er 

det kun brukt hunkjønn i benevnelsen av informantene, og vi har unngått å nevne lærernes 

land - og språkbakgrunn. Sitatene som brukes er omarbeidet fra muntlig tale for å unngå at 

informantene fremstår med «svakt intellektuelt nivå» (Kvale 2001, s. 106). Tankestreken 

markerer at informantene gjør en pause. Videre brukes forkortelsen KL for klasselærer(e) og 

TL for tospråklige faglærer(e). Vi presiserer at det på bakgrunn av det begrensede antall 

informanter ikke kan trekkes generelle slutninger, og teksten forsøker ikke å fastslå hvordan 

samarbeid mellom KL og TL fungerer generelt. 

Lærernes kulturelle kapital 
KL hadde hele sin utdannings- og profesjonserfaring fra norske institusjoner; grunnskole, 

videregående skole og høgskole. De hadde dermed opparbeidet seg en legemliggjort kulturell 

kapital (jf. Bourdieu 2002). TL hadde en skolegang de beskrev som svært forskjellig fra den 

norske. Forskjellene de pekte på gjaldt, blant andre, relasjonene mellom elev og lærer, 

undervisningsformene og åpenheten rundt enkelte temaer i den aktuelle observasjonsperioden. 

TL hadde til sammen kunnskap om språk og kultur fra flere land, men dette ga liten kapital, 

fordi denne kunnskapen i svært liten grad var etterspurt i den norske skolesettingen. I en 

undervisningsøkt i samlivslære ble imidlertid TL bedt om å fortelle om hvilken undervisning 

elevene fikk i dette temaet i hennes hjemland, og hun fortalte at dette ikke var tema.   

Gjennom lærerutdanning og mange år som lærere i norsk skole, hadde KL også ervervet 

institusjonalisert kulturell kapital, noe som gir posisjon og makt (jf. Bourdieu 2002).  TL 

hadde ikke tilsvarende institusjonalisert kapital; de hadde høgskoleutdanning fra hjemlandet, 

men de var ikke lærerutdannete. Kunnskapen de hadde ervervet som lærere i norsk skole var, 
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som hos en stor andel TL i Norge (jf. Utdanningsdirektoratet 2008), erfaringsbasert. KL 

hadde opparbeidet seg sosial kapital gjennom deltakelse i nettverk blant lærerne, elevene og 

de foresatte på Fjellbakken skole. TL hadde arbeidet ved skolen i noen år, men kun som 

timelærere uten nær tilknytning til lærerpersonalet eller klassen (jf. Palm & Lindquist 2009; 

Vedøy 2008). Begge lærergruppene ga imidlertid uttrykk for at TL hadde spesielt god kontakt 

med de minoritetsspråklige foreldrene. Analysen viser altså at KL hadde vesentlig større 

kulturell og sosial kapital enn TL (jfr. Bourdieu, 2002). 

Vilkår for deltakelse i meningsforhandling 
Feltnotater fra teammøtene viser at KL og TL samtalte om og planla for gjennomføring av 

læringsarbeid. I intervjuene ga KL uttrykk for viktigheten av samtalene: «Vi får involvert de 

tospråklige lærerne på en mye bedre måte». TL fortalte: «Vi har jo samarbeidstimer med dem 

[KL] - så tar vi opp det vi synes er viktig». TL sa også at de kjente klassens planer og at de 

dermed hadde muligheter for å forberede seg. Men allikevel viser både observasjonene og 

fokusgruppeintervjuene at det er klar asymmetri i forholdet mellom lærergruppene (jf. 

Dewilde 2013; Mousavi 2006; Myklebust 1993; Palm & Lindquist 2009). KL sa det slik: «Jeg 

føler vel at vi har hovedansvaret for å tilrettelegge undervisningen - det blir mest oss - eller 

det blir oss». Hun ga også uttrykk for at det burde være mulig å gjøre ting annerledes: «Det 

burde vi bli bedre på [å fordele ansvar] - ja at vi faktisk kunne avtale at neste tema har vi lyst 

at du [som om hun henvender seg til TL] tar hovedansvaret eller mer ansvar». Inntrykket av at 

hovedansvaret for planlegging av aktivitetene og tilrettelegging av timene lå hos KL, 

bekreftes av funn i videomaterialet. I klasserommet var det tydelig at det var KL som hadde 

hovedrollen og som initierte handling. TL satt ofte nede hos «sin» elev og assisterte denne. 

Det finnes ikke eksempler på at TL tok et selvstendig initiativ overfor klassen eller at de ble 

oppfordret til det, verken i feltnotatene eller på video. I enkelte tilfeller henvendte KL seg til 

TL i klasserommet, som oftest for å få bekreftelse på det som ble fortalt. Vi finner i hovedsak 

«hviskemetoden» og «én-lærer-metoden» (Myklebust 1993). Utsagn fra TL bekrefter 

asymmetrien i forholdet: «Vi samarbeider - vi får vite hva vi skal gjøre - vi har fått beskjed 

om at vi skal lage en ordbank». Observasjonene viser at forhandlinger foregikk mellom KL 

som drøftet ulike forslag, innspill, tilnærmingsmåter, osv, og de fattet beslutninger fundert på 

denne prosessen.  (jf. Dewilde 20013). Dataene fra observasjonene viser at TL ikke var med 

på forhandlingsprosessen men ble informerte om hva som skulle gjøres og hvordan det skulle 

gjøres.  Mangel på aktiv deltakelse og reell beslutningsinnflytelse kan begrense 

læringsoverføringen mellom lærerne i teamet (jf. Kunnskapsdepartementet 2004, 2009) Og i 
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lys av Wenger (2004), som hevder at meningsforhandling er en forutsetning for deltakelse, 

var ikke TL reelle deltakere i fellesskapet.  

Selv om den overordnede planleggingen og beslutningene foregikk på KLs premisser, bar 

samtalene på teammøtene mer preg av gjensidighet og jevnbyrdighet; feltnotatene viser at 

lærerne vekslet på å ta ordet for å fortelle om sine erfaringer og opplevelser fra 

undervisningen. Smil, nikk og verbale bekreftelser på det som ble fortalt, vitner om en god og 

anerkjennende atmosfære på disse møtene. Wenger (2004) sier at deltakelse er knyttet til 

gjenkjennelse av andre og av oss selv i andre. Vi tolker her begrepet gjenkjennelse som 

gjensidig anerkjennelse mellom deltakerne. Deltakerne ser hverandre som medeiere av 

fellesskapet, de kjenner igjen sin egen mening i de andres.  I motsetning til funn fra tidligere 

studier (Palm & Lindquist 2009; Myklebust 1992; Vedøy 2008) ga TL uttrykk for at de hadde 

tilhørighet i teamet: «Ja, også samarbeider vi mye med lærerne - vi føler at vi er en av dem på 

teamet på en måte - du blir mer inkludert på en måte - du føler deg inkludert som lærer». 

Observasjonene viser at teammøtene var preget av en vilje til å inkludere alle rundt den felles 

oppgaven de hadde. Dette vistes gjennom at møtene ikke startet før alle var kommet, det ble 

overfor ledelsen poengtert viktigheten av skjermet tid og ”snakket” på møtene om 

undervisningsoppgavene fordelte seg ganske jevnt mellom lærerne. Imidlertid observerte vi 

også eksempler på at TL ikke ble ansett som ordinære lærere. Under observasjonsperioden ble 

en av KL syk. Skolens praksis ved sykdom var at en eventuell «tolærer» tok 

klasselæreransvaret, men i dette tilfellet ble det satt inn en annen vikar. På spørsmål om 

hvorfor ikke TL hadde tatt over klasselæreransvaret svarte KL: «Jeg tenker sånn umiddelbart 

at selvfølgelig kunne dem ha gjort det, og selvfølgelig burde vi ha tenkt på det, men jeg har 

ikke tenkt tanken i det hele tatt». Eksempelet kan tyde på at TL ikke ble anerkjent som lærer 

på lik linje med de andre (jf. Dewilde 2013; Palm & Lindquist 2009; Vedøy 2008).  

Det er lite eller ingenting i datamaterialet som viser at det foregikk meningsbrytninger mellom 

lærerne. Tvert imot uttrykte KL seg svært positivt, men også noe unyansert, om TL: «De tre 

vi har er geniale - så kan du si de er jo fantastiske de morsmålslærerne - de er jo så ivrige - de 

er forsiktige vet du - i utgangspunktet - vil det beste». Selv om mye kan tolkes dithen at det 

var gode relasjoner mellom alle lærerne i dette arbeidsfellesskapet, har denne bekrivelsen av 

TL, slik vi forstår det, et ganske klart anstrøk av “vi og de andre-tenking”.  Fellesskapet 

mellom KL og TL var altså, så langt vi kan forstå, kun preget av harmoni og enighet. Det er  

ingenting i observasjons-, samtale- eller intervjumaterialet viser eller forteller om diskusjoner 

og/eller uenighet mellom lærerne, noe Lund (2008) hevder er det ”naturlige” i en flerkulturell 
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skole. Men da ble det kanskje heller ikke skapt nye tanker og ideer, og gitte antakelser om 

fenomener og mennesker ble kanskje ikke revurdert og korrigert (Wenger 2004). 

Arbeidet til KL og TL kan sies å ha vært til dels overlappende, men kanskje mest 

komplementært. De to gruppene så ut til å ha ulike oppgaver og roller (jf. Dewilde 2013; 

Myklebust 1993; Palm & Lindquist 2009). Intervju- og observasjonsdata viser at TL møtte få 

forventninger fra KL når det gjaldt aktiv deltakelse i planlegging av lærestoff, organisering og 

metoder, men de hadde et tydelig ansvar for formidling, støtte og hjelp overfor de tospråklige 

elevene. Dette kan forklares med lærergruppenes ulike kulturelle kapital (jf. Bourdieu 2002). 

Vilkår for å være en del av et fellesskap 
Gjensidig engasjement, felles virksomhet, felles repertoar 

Gjennom utviklingsprosjektet hadde skolen samlet timene til TL slik at de periodevis fikk 

hele dager på skolen med muligheter for teamsamarbeid før og etter undervisningen. Tidligere 

studier (Dewilde 2013; Vedøy 2008) framhever også at tospråklige lærere etterlyser 

samarbeid. Allikevel viser samtalene med lærerne ulike forutsetninger for deltakelse hos de to 

lærergruppene. Mens KL bare hadde ett arbeidssted og hovedsakelig én gruppe elever å 

forholde seg til, hadde TL opptil ti ulike arbeidssteder og like mange elevgrupper i løpet av 

uka. KL møttes hver dag, både i formelle og uformelle fora, mens TL kun arbeidet sammen 

når de var i prosjektklassen. Dette betyr at mulighetene for TL til å interagere, både med 

hverandre og med KL, var begrensete (jf. Dewilde 2013; Mousavi 2006; Vedøy 2008). 

Prosjektskolen tilrettela for møtepunkter slik at lærerne kunne finne sted og tid for samarbeid 

og kommunikasjon. Observasjonene viser at disse møtepunktene allikevel ikke var 

tilstrekkelig til å skape rom for samme grad av engasjement for begge lærergruppene noe et 

praksisfellesskap forutsetter (jf. Wenger 2004).  

Et gjensidig engasjement vil også være gjenkjennelig ved atmosfæren som preger fellesskapet 

(jf. Wenger 2004). Som nevnt ovenfor, viser feltnotatene at teammøtene og øvrig samarbeid 

var preget av harmoni og velvilje. Under fokusgruppene vektla KL den uformelle og nære 

kontakten de mente de hadde fått med TL: «Vi ser det bare av måten vi hilser på hverandre 

på: Hei! (gjør håndbevegelsen «give me five») - og at vi tar var på hverandre».  

Observasjonene fra klasserommet viser at TL hele tiden hadde et bekreftende kroppsspråk til 

det KL sa og til det som foregikk av aktiviteter i timene. De nikket ofte, smilte og fulgte opp 

alle beskjeder som KL ga. Dette kan tolkes som tegn på gode relasjoner, men også at TL 

underordnet seg KL og at det eksisterte en asymmetri i forholdet (jf. Dewilde 2013; Mousavi 
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2006; Myklebust 1993; Palm & Lindquist 2009). Utsagn fra TL kan bekrefte dette: «Hvis jeg 

skriver noe, viser jeg det først til lærer før jeg deler det ut til eleven - og så hvis lærer tenker at 

det er for mye jobb - at jeg for eksempel har plukket ut 20 ord og lærer mener det er nok med 

5 - er det bra [at KL korrigerer]». Slik vi tolker det, kan ønsket om og viljen til harmoni ha 

vært så sterk at det hindret friske og utviklende diskusjoner (jf. Lund 2008). Feltnotatene viser 

at TL var takknemlige over at det ble forsøkt gjort noe positivt med deres arbeidssituasjon. 

Denne følelsen av takknemlighet kan ha gjort det vanskelig for dem å ytre noe som kunne 

oppleves som kritikk eller uenighet.  

Alle lærerne hadde en felles virksomhet, et ytre mandat, som regulerte arbeidet deres (jf. 

Wenger 2004). Begge lærergruppene var engasjerte i elevenes arbeider (jf. Dewilde 2013), og 

de uttrykte glede over elevenes resultater. TL sa det slik: «Jeg er veldig fornøyd med denne 

perioden, for eleven min har fått alt riktig på prøva - det betyr at det hjelper - ja, og når du ser 

på eleven min - at hun er veldig fornøyd med seg selv- så gir det en veldig fin følelse». KL 

framhevet: «Elevene får mer ut av det når de [TL] er her - at elevene - når de møter er nytt 

tema er forberedt - vet litt mer om temaet og kan bidra mer». Begge lærergruppene uttrykte 

også bekymring for minoritetsspråklige elever ved andre skoler som kanskje ikke fikk et 

tilstrekkelig tilbud fordi de brukte ekstra ressurser ved Fjellbakken. Skolens mandat er å 

oppdra og utvikle barna (Kunnskapsdepartementet 2006a), og samtalene viser at begge 

lærergruppene tok dette mandatet svært alvorlig. Selv om ny samarbeidsstruktur krevde mer 

arbeid, var ønsket om å bedre opplæringen og sikre kvalitet for elevene sterkt hos dem alle (jf. 

Dewilde 2013).  

KL hadde jobbet sammen i mange år, noe som tilsier at de kjente både hverandres sterke sider 

og hverandres utfordringer i arbeidet, noe Wenger (2004) omtaler som et felles repertoar. 

Observasjonene og feltnotatene forteller at de hadde utviklet sin egen form for struktur og 

arbeidsfordeling. For eksempel tok én KL alltid ansvaret for uteaktivitetene, en annen var fast 

møteleder på teammøtene, en tredje kvalitetssikret skriv som ble sendt til foreldrene. Dette var 

en del av den tause kunnskapen som fantes i lærerteamet og som hadde i seg forventninger til 

at oppgavene skulle løses på den måten de alltid hadde blitt løst. Det ble, i følge lærerne, ikke 

foretatt noen forventningsavklarende samtaler mellom lærergruppene i forkant av 

utviklingsprosjektet og ingen omfordeling av oppgaver når samarbeidet ble satt i gang. TL 

kom inn i et fellesskap som hadde et sett av rutiner, historier og måter å gjøre ting på som 

ikke ble gjort eksplisitt for dem (jf. Wegner 2004). Når vi tidligere har pekt på at TL kunne 

virke passive og stillesittende i klasseromssituasjoner, kan noe av forklaringen være at det 
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ikke ble klart uttrykt forventninger om hva de skulle gjøre og at KL automatisk inntok sine 

etablerte roller (jf. Mousavi 2006). Ingenting i vårt datamateriale viser at KL forsøkte å 

uttrykke det repertoaret de hadde opparbeidet seg, eller at de forsøkte å ”reorganisere seg” i 

en ny forventningsavklaring da de fikk nye lærere på teamet. Lærerne fikk derfor ikke felles 

referanserammer (jf. Wegner 2004). 

Avsluttende betraktninger 
Denne teksten har søkt å finne svar på hvilke vilkår KL og TL hadde for å skape et jevnbyrdig 

arbeidsfellesskap. Skolen og de to lærergruppene hadde intensjoner om å få til et godt 

samarbeid; timeplanen ble spesielt tilrettelagt både når det gjaldt undervisnings- og 

samarbeidstid, og det ble tilført ekstra midler. Funnene viser at lærergruppene hadde felles 

mål og et stort engasjement for elevene. Det var også gode sosiale relasjoner mellom dem. 

Tross dette konkluderer vi med at det ikke var et jevnbyrdig arbeidsfellesskap mellom KL og 

TL. KL initierte arbeidet, mens TL «fikk vite hva de skulle gjøre». Det var ingen 

konfrontasjoner, og TL samtykket til KLs avgjørelser. KL underviste klassen, mens TL 

assisterte de minoritetsspråklige elevene. TL fikk ikke, som de ordinære lærerne, ansvar for 

klassen ved sykdom. Og selv om relasjonene var gode, bar de begge veier preg av et «vi og de 

andre-perspektiv». To viktige forklaringsfaktorer er lærergruppenes ulike arbeidsforhold og 

deres ulike kulturelle kapital. Når det gjelder arbeidsforholdene, hadde KL så godt som alle 

undervisningstimer i klassen, og de kjente elevene fra mange år tilbake. De hadde innarbeidet 

rutiner som både de og elevene kjente til. TL hadde begrenset tid i klassen, og selv om de 

bidro som ressurs for alle elevene i arbeidstimene, hadde de et spesielt ansvar for de 

minoritetsspråklige elevene. Teamets ansvars- og arbeidsfordeling ble heller ikke reforhandlet 

ved oppstarten av samarbeidet, noe som kunne bidratt til en annen posisjonering og 

muligheter for innflytelse for TL. Den andre forklaringsfaktoren er at KL hadde langt større 

kulturell kapital enn TL; KL hadde norsk som morsmål og norsk kulturbakgrunn, de hadde 

norsk lærerutdanning og lang erfaring som lærere ved prosjektskolen. TL var alle innvandret 

til Norge i voksen alder. De hadde kultur- og språkkunnskap fra egne land, men det var kun i 

møte med de minoritetsspråklige elevene at dette hadde verdi. De hadde alle høyere utdanning 

fra hjemlandet, men ingen hadde lærerutdanning. Det er kanskje lite realistisk å tenke seg et 

fullstendig jevnbyrdig forhold mellom klasselærere og tospråklige lærere. Lave og Wenger 

(2003) introduserer begrepene fullverdige medlemmer og perifere medlemmer av et 

praksisfellesskap, og kanskje vi må erkjenne at tospråklige lærere er perifere med sine  

begrensete muligheter for daglig deltakelse. Imidlertid ser vi også at et arbeidsfellesskap, ved 



13 
 

en konkret reforhandling om roller og ansvar, kan bidra til å posisjonere og anerkjenne også 

mer perifere medlemmer av fellesskapet. 

Det begrensede antall informanter gjør at vi ikke kan trekke generelle slutninger fra denne 

studien. Allikevel tror vi at det å løfte fram vilkårene for samarbeidet mellom klasselærere og 

tospråklige lærere kan bidra til nye perspektiver i arbeidet med å utvikle tospråklig 

fagopplæring.  

Litteratur 
Befring, Edvard (2015). Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap. Oslo: Cappelen Damm 

akademisk. 

Bourdieu, Pierre (2002). Distinksjonen: en sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oslo: Pax 

Forlag. (Opprinnelig publisert 1979). 

Cummins, Jim (1984). Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and 

Pedagogy. Clevedon: Multilingual Matters  

Dewilde, Joke (2013). Ambulating teachers – a case study of bilingual teachers and teacher 

coloboration. (Doktorgradsavhandling) Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i 

Oslo, Oslo. 

Fee, Joan F. (2011). Latino Immigrant and Guest Bilingual Teachers: Overcoming Personal, 

Professional, and Academic Culture Shock. Urban Education. 46(3) s. 390-407 

Forman, Ross (2012). Six Functions of Bilingual EFL Teacher Talk: Animating, Translating, 

Explaining, Creating, Prompting and Dialoguing. RELC Journal 43(2) s. 239-253 

Kunnskapsdepartementet (2004). Kultur for læring, St.meld. nr. 30 (2003–2004). Oslo: 

Departementenes servicesenter, informasjonsforvaltning. 

Kunnskapsdepartementet (2006a). Opplæringslova. Oslo: Departementenes servicesenter, 

informasjonsforvaltning. 

Kunnskapsdepartementet (2006b). Forskrift til Opplæringslova. Oslo: Departementenes 

servicesenter, informasjonsforvaltning. 

Kunnskapsdepartement (2009). Læreren – rollen og utdanningen, St.meld. nr. 11 2008-2009. 

Oslo: Departementenes servicesenter, informasjonsforvaltning. 



14 
 

Kvale, Steinar (2001). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Lave, Jean & Etienne Wenger (2003). Situeret læring – og andre tekster. København: Hans 

Reitzels Forlag. 

Lund, Anne Bonnevie (2008). Minoritet møter majoritet. Tospråklige kollegaer i skolen. 

Trondheim: Akademika Forlag 

Mousavi, Saleh (2006). Tospråklige lærere i den norske skolen. I: Birgit Brock-Utne & Liv 

Bøyesen (red.). Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør: innføring i flerkulturell og 

komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling. Bergen: Fagbokforlaget, s. 65-79 

Munthe, Elaine (2003). Teachers’ Workplace and Professional Certainty, Teaching and 

Teacher Education, 19, 801-813. 

Myklebust, Randi (1993). Undervisning på to språk: en analyse av den tokulturelle 

klassemodellen i Oslo - med vekt på den tospråklige undervisningen i matematikk og O-fag. 

Serie: NOA, Norsk som andrespråk nr.17 1993 Oslo: Universitet i Oslo. 

Palm, Kirsten & Hein Lindquist (2009). Læring i en flerspråklig skole - Tospråklig opplæring 

på barnetrinnet – et eksempel på en organiseringsmodell. Porsgrunn: Høgskolen i Telemark.  

http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2013/10/L%C3%A6ring-i-en-flerspr%C3%A5klig-

skole.pdf 

Repstad, Pål (1998). Mellom nærhet og distanse - Kvalitative metoder i samfunnsfag. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Robinson, Vivian M., Clair A. Lloyd & Kenneth J. Rowe (2008).The Impact of Leadership on 

Student Outcomes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types. Educational 

Administration Quarterly. Vol. XX, No. X. s. 1-39. 

Salameh, Eva-Kristina (red.) (2012). Flerspråklighet i skolan – språklig utveckling och 

undervisning. Stockholm: Natur & Kultur forlag. 

Stake, Robert E. (2009). Case study method. I Roger Gomm, Martyn Hammersley and Peter 

Foster (ed.). The case study method in social inquiry. Sage publications Ltd. 

Utdanningsdirektoratet (2008). Kompetansekartlegging – lærere i grunnleggende norsk, 

morsmål og tospråklig fagopplæring. Oslo: Rambøll Management AS 



15 
 

Vedøy, Gunn (2008). «En elev er en elev», «barn er barn» og «folk er folk» – ledelse i 

flerkulturelle skoler. (Doktorgradsavhandling) Det utdanningsvitenskapelige fakultet, 

Universitetet i Oslo, Oslo. 

Wenger, Etienne (2004). Praksisfællesskaber. København: Hans Reitzels Forlag. 

(Opprinnelig publisert 1998). 

Willig, Ann (1987). Examining Bilingual Education Research Through Meta-Analysis and 

Narrative Review: A Response to Baker. Review of Educational Research 57 (3). 

Øzerk, Kamil (2009). Læring av lærestoff og utvikling av språk på skolen. Noen metodiske 

idéer basert på utprøvde opplegg i Oslo-skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift (4), 294-309. 


	Forfattere:
	Ingen jevnbyrdighet tross gode intensjoner
	- vilkår for samarbeid mellom klasselærere og tospråklige lærere
	Sammendrag
	Klasselærere og tospråklige lærere skal sammen bidra til best mulig opplæring for minoritetsspråklige elever. Det er imidlertid mye som tyder på at samarbeidet er vanskelig. Forklaringsfaktorer kan blant annet være tospråklige læreres kulturelle kapit...
	Stikkord
	Innledning
	Tidligere forskning og vårt bidrag til feltet
	Bourdieus ‘kulturelle kapital’ og Wengers ‘praksisfellesskap’ som begreper for analyse, tolkning og forståelse
	Studiens bakteppe og metode
	Lærernes kulturelle kapital
	Vilkår for deltakelse i meningsforhandling
	Vilkår for å være en del av et fellesskap
	Avsluttende betraktninger
	Litteratur
	Dewilde, Joke (2013). Ambulating teachers – a case study of bilingual teachers and teacher coloboration. (Doktorgradsavhandling) Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo.
	Kvale, Steinar (2001). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk.
	Palm, Kirsten & Hein Lindquist (2009). Læring i en flerspråklig skole - Tospråklig opplæring på barnetrinnet – et eksempel på en organiseringsmodell. Porsgrunn: Høgskolen i Telemark.  http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2013/10/L%C3%A6ring-i-en-fle...
	Repstad, Pål (1998). Mellom nærhet og distanse - Kvalitative metoder i samfunnsfag. Oslo: Universitetsforlaget.
	Robinson, Vivian M., Clair A. Lloyd & Kenneth J. Rowe (2008).The Impact of Leadership on Student Outcomes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types. Educational Administration Quarterly. Vol. XX, No. X. s. 1-39.
	Stake, Robert E. (2009). Case study method. I Roger Gomm, Martyn Hammersley and Peter Foster (ed.). The case study method in social inquiry. Sage publications Ltd.



