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Sammendrag 

Studien i denne oppgaven søker å bedre forstå fenomenet kollegaveiledning. Hensikten er å 

belyse potensialet som ligger i strukturert kollegaveiledning som verktøy for 

profesjonsutvikling og skoleutvikling. Min empiri bygger på erfaringer fra fire lærere fra to 

ulike videregående skoler. Det empiriske grunnlaget består av tre intervjuer; to individuelle 

intervjuer og ett gruppeintervju.  

Studien tar utgangspunkt i to reflekterende veiledningsmodeller; norske handlings- og 

refleksjonsmodellen og det internasjonale kollegaveiledningsprogrammet Peer Coaching. 

Begge modellene legger vekt på at refleksjonen skal være hos den som veiledes, mens 

veiledere fungerer som en kritisk venn som stiller undersøkende spørsmål. For at 

kollegaveiledningsforholdet skal være vellykket, er trygghet og tillitt avgjørende elementer. 

Disse kollegaveiledningsmodellene knyttes til kommunikasjonsteori for å belyse at 

kommunikasjon i kollegaveiledningen ikke skjer uavhengig av kommunikasjon i skolen 

generelt.  

Funnene viser tydelig feltets kompleksitet og behov for mer kunnskap om og bevisstgjøring 

på kollegaveiledning. Dette er spesielt viktig for at lærere i et kollegaveiledningsforhold skal 

kunne forplikte seg til kritisk analyse av hverandres praksis uten at det oppleves som kritikk 

og ubehag. Skoleledere og ressurspersoner har et spesielt ansvar for å sikre kvalitet i 

kollegaveiledning og realisere potensiale som ligger i dette utviklingsverktøyet.  

Lærere nevner behov for en tydelig struktur og god tilrettelegging som motivasjon for å utføre 

kollegaveiledning. Observasjon og refleksjon nevnes som nyttige verktøy i en lærers 

skolehverdag. Samtidig påpekes det utfordringer med tidspress og lite oppfølging. Videre 

kommer det frem at det er mange tolkninger av hva som legges i begrepet kollegaveiledning 

og hvordan det skal gjennomføres. Dersom skoleledere ikke tar hensyn til læreres ulike 

behov, kan det skape motstand og skepsis.   

En viktig implikasjon kan være at aktuelle lærere i større grad får rollen som ressursperson og 

fungerer som en støtte både til ledelsen og kollegiet. Denne ressurspersonen kan være et 

mellomledd mellom ledelsen og kollegiet, uten å ha personalansvar og gå over i en 

administrativ stilling. Det betyr at skoleledere bør distribuere sin ledelse på dette området til 

lærere som kvalifiserte veiledere.   



Forord 

Denne studiereisen begynte som et ønske om å utvikle meg som lærer og veileder. 

Videreutdanning i veiledning ga meg ny kunnskap, motivasjon og inspirasjon i en yrkesfase 

hvor jeg som erfaren og rutinert lærer trengte faglig påfyll. Det var først og fremst gjennom 

veiledning at jeg fikk nye og spennende perspektiver på lærerrollen og skoleutvikling 

generelt. Å fortsette på masterprogram i utdanningsledelse med denne bakgrunnen har vært en 

fantastisk mulighet. Studiet i utdanningsledelse styrker min profesjonelle rolle i skolen og 

gjør at jeg bedre forstår organisasjonen som jeg er en del av og den komplekse 

samfunnsmandaten skolen har. Studiet har også gitt meg håp om at lærerrollen kan utvides til 

å lede utdanningsprosjekter uten nødvendigvis å gå over i en administrativ stilling.  

Det som skulle bli en kort videreutdanning i veiledning førte til et flerårig familieprosjekt. Jeg 

er derfor veldig takknemlig for støtten fra både familien og vennene mine som har betydd 

svært mye for meg i denne prosessen. Spesielt min mann og mine to barn har fulgt meg tett på 

denne lærerike reisen og heiet meg frem hele veien. Jeg har lært mye om forskningsprosessen 

og «det intellektuelle håndverket» som forskningsintervjuet er. Det er flere viktige personer 

som må takkes for denne utviklingen. Dijana Tiplic, som var ansvarlig for fellessamlingene 

hele 2018 og veiledet meg gjennom pilotstudien, må takkes for å ha lagt et godt grunnlag for 

videre arbeid med selve masteroppgaven. To dyktige veiledere, Kristin Helstad og Anne 

Kristin Dahl må takkes for gode faglige diskusjoner og konstruktive tilbakemeldinger 

underveis i skriveprosessen. Videre vil jeg gjerne takke skolene og informantene som stilte 

opp og bidro til forskningen på dette tema. Deretter rettes en takk til min studievenn og 

kollega, Jo Helge Ansnes Schei, som står for korrekturlesing av oppgaven. Til sist vil jeg 

takke Arma Trbonja, som med et brennende engasjement for skoleutvikling og unik evne til å 

stille gode spørsmål har vært både en fantastisk støttespiller og bidratt til interessante 

refleksjoner om kollegaveiledning.  

Gjennom hele denne prosessen, praktiserte jeg aktivt lærerrollen og ulike former for 

kollegaveiledning. Mine erfaringer og min kunnskap fra arbeidslivet farget derfor min 

tolkning av informantenes uttalelser, valgene jeg tok underveis og gjennomføring av dette 

forskningsprosjektet generelt. Samtidig har denne studien også hatt en naturlig påvirkning på 

min yrkespraksis. Den har gitt meg bedre forståelse for fenomenet kollegaveiledning og gjort 

meg mer bevisst på hvilken betydning den har for min egen rolle i skolen. Tema for denne 



oppgaven er et resultat av min interesse for kollegaveiledning og dens relevans i min daglige 

yrkesutøvelse, men også et klart ønske om å fortsette å bidra på veiledningsfeltet. Dette 

forskningsprosjektet økte min nysgjerrighet og interessen for kollegaveiledning ytterligere. 

Jeg ser frem til å anvende den nye kunnskapen og videreutvikle min kompetanse.  

 

Lejla Huseincehajic 
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1 Innledning 

1.1 Hvorfor kollegaveiledning?                                                                                   

Kollegaveiledning er et relativt nytt felt i Norge med stigende popularitet (Lauvås, Lycke, & 

Handal, 2017). Den omtales som en pedagogisk arbeidsform som kan fremme 

lærerkompetanse, forbedre undervisningen og bidra til skoleutvikling (Bjørndal, 2017; Foltos, 

2013; Lauvås et al., 2017). Lærerrollen har utviklet seg fra en individuell til en kollektiv 

utøvelse av yrket, og gjør dermed temaet kollegaveiledning svært aktuelt (Dahl, 2016; 

Hermansen, 2018; Kvam, 2018). Temaet aktualiseres ytterligere i ny overordnet del av 

læreplanverket, punkt 3.5 «Profesjonsfellesskap og skoleutvikling» (Udir, 2018).  Utviklingen 

i retning av et mer systematisert lærersamarbeid og kollektivt ansvar kan tolkes som nok en 

bekreftelse på at ulike former for kollegaveiledning er her for å bli og ikke lenger vil være en 

frivillig virksomhet.  

Tidlig i 1990-årene fantes det lite litteratur om kollegaveiledning (Lauvås et al., 2017). 

Google Scholar ga 374 treff for «kollegaveiledning» i mars 2015 (Lauvås et al., 2017, p. 39). 

Dette gjelder kun norske publikasjoner. I mitt eget søk, i mai 2018 ga samme begrep 762 treff 

og 994 i mars 2019.  Tallene viser en betydelig økning. Lærernes sammensatte yrkesrolle og 

et samfunn preget av en stadig økende kompleksitet og endringshastighet understreker 

betydningen av at lærere reflekterer over og lærer mer om sine handlinger og 

undervisningspraksis (Bjørndal, 2017). Rapport om lærerrollen understreker også denne 

kompleksiteten: «Lærernes profesjonsfelleskap skal i dag håndtere komplekse sosiale og 

faglige oppgaver, og de har et komplekst kunnskapsgrunnlag å bygge på.» (Dahl, 2016, p. 

40). Flere forskere fokuserer på at kunnskapsutviklingen ved skoler bør skje på en kollektiv 

måte (Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006). Denne trenden synes å fortsette 

med ny overordnet del av læreplanen, som omfatter både grunnskoler og videregående 

opplæring i Norge (Udir, 2018). Der poengteres det at: «Skolen skal være et profesjonsfaglig 

fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og 

videreutvikler sin praksis.» (Udir, 2018). Det er også interessant at regjeringen utvider 

piloteringen med 600 lærerspesialister, hvor det i tillegg utvides til flere nye fag og 

fagområder fra høsten 2019, med veiledning som et av disse fagområdene. 

«Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og bidra i det kollektive 



profesjonsfellesskapet på skolen.» (Udir, 2019). Videre poengteres det at «Det er ulike behov 

for veiledningskompetanse i skolen: veiledning av praksiskandidater for å bedre kvaliteten på 

studentenes praksis, veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere for å støtte overgangen fra 

utdanning til yrke, og kollegaveiledning som en del av utviklingsarbeidet i 

profesjonsfellesskapet.» (Udir, 2019). Det er mulig å se en sammenheng mellom utviklingen 

av lærerrollen og økt interesse og behov for kollegaveiledning.  

 

Min egen erfaring som lærer, observatør og veileder i ulike kontekster strekker seg over flere 

år. I skrivende stund er jeg ansatt på en ny videregående skole som har implementert 

strukturert kollegaveiledning som et verktøy for skoleutvikling. Organiseringen på denne 

skolen gir lærerne mulighet til observasjon av og refleksjon over hverandres 

undervisningspraksis. Å være en del av et slikt arbeidssted og skolekultur gjør at jeg ønsker å 

lære mer om kollegaveiledning og potensialet som ligger i denne arbeidsformen. Å forske på 

videregående skoler har større relevans for min egen praksis, fordi jeg selv underviser elever 

på dette nivået. Det virker også som at lærersamarbeid på lavere trinn i skolesystemet er noe 

mer naturlig og at videregående skoler i større grad har holdt den tradisjonelle 

individualismen med «mitt klasserom», «mitt opplegg» og «mine elever» (Dahl, 2016). 

Relevans for mitt eget arbeidssted og en antatt større grad av individualisme på videregående 

trinn er grunnen til at jeg har ønsket å fokusere på lærere som underviser elever på 

videregående nivå. Mitt inntrykk, ut fra den forskningslitteraturen jeg har sett på, er at mye av 

empiri kommer fra lavere trinn enn videregående skole. Derfor kan informanter fra 

videregående skoler være et nyttig bidrag til feltet kollegaveiledning.   

1.1 Tidligere forskning 

Sentrale forskningsfunn er innhentet gjennom systematisk og metodisk litteratursøk i flere 

databaser1. En av utfordringene jeg oppdaget da jeg begynte å søke informasjon om temaet, 

ligger i ulik terminologi som brukes om kollegaveiledning på de andre nordiske språkene og i 

den angloamerikanske litteraturen. I tillegg, opptrer kollegaveiledning i mange ulike 

kontekster og knyttes tett til andre begreper om skoleutvikling. Noen eksempler på slike 

begreper er lærende organisasjoner eller Learning Organizations, profesjonelle 

læringsfellesskap eller Professional Learning Community. Det har derfor vært viktig å ta noen 

                                                 
1 Oria og ERIC er databaser som ble mest brukt. Idunn og Google Scholar ble også benyttet, men i liten grad. 



valg og begrense oppgaven til det jeg ønsker å ha hovedfokus på og det som er 

gjennomførbart i denne studien. Mine valg og prioriteringer påvirker derfor oppgavens form 

og innhold. Mitt unike bidrag vil forhåpentligvis supplere eksisterende studier og være nok et 

forsøk på å lære mer om et viktig fenomen i skolen.  

 

Masteroppgaver fra de siste årene med kollegaveiledning som direkte eller indirekte tema har 

en del fellestrekk. Funnene i en av studiene tyder på at lærere kan oppnå personlig og faglig 

vekst når de våger å stille seg spørsmål som gjør dem sårbare og reflektere over sin praksis i 

kollegabaserte læringsfellesskap (Nag, 2010). Alle informantene som ble intervjuet, seks 

lærere og to skoleledere, opplevde kollegaveiledning som nyttig og krevende. Dette likner på 

en annen studie som har funnet at lærerne er positive til kollegaveiledning generelt og at den 

har økt graden av profesjonalitet ved sin skole (Helbæk & Ui, 2013). Videre kan dette knyttes 

til Helleruds studie om tilbakemeldingskulturen hvor seks lærere uttrykte at de ikke var flinke 

til å gi hverandre tilbakemeldinger på det de kunne bli bedre på og at de kan utnytte det 

potensialet med tanke på å utvikle seg i sin profesjonsutøvelse (Hellerud, 2016). Lesson 

Study, som er en form for kollegaveiledning, opplevdes av lærere som lærerikt, fordi de 

reflekterte sammen og lærte av hverandre. Nok en studie, utført på tre ungdomsskoler, som 

inkluderer observasjon av praksis og kollegaveiledning, rapporterer om positivt og vellykket 

arbeid med skolebasert kompetanseutvikling som bidrar til profesjonsutvikling (Solstad, 

2017). En annen studie fra i fjor ser nærmere på skoleledelses valg og erfaringer med 

innføring av kollegabasert veiledning og løfter frem behov for å studere prosessen fra et 

lærerperspektiv (Sjønnesen, 2018). En rektor og to avdelingsledere ved samme skole ble 

intervjuet. Ledelsen opplevde kollegaveiledning som en mulighet for å utvikle lærernes 

profesjonskompetanse. Et lærerperspektiv er verdifullt, fordi det er viktig å lære mer om 

hvilke erfaringer lærere som aktører har med denne arbeidsformen som de selv utfører. Jeg 

har derfor valgt dette perspektivet i min studie.  

 

Nærmere lesing av ovennevnte masteroppgaver gir et inntrykk av at ulike former for 

kollegaveiledning, i ulike kontekster, oppleves som både positivt og krevende. På den ene 

siden oppleves den positivt på grunn av potensialet som ligger i det at lærere reflekterer 

sammen og lærer av hverandre, spesielt om de våger å utfordre sider ved hverandres praksis. 

På den andre siden, er det flere aspekter som kan gjøre det krevende å bruke denne 

arbeidsformen på en vellykket og effektiv måte. Det er nettopp dette spennet mellom 



potensialet og utfordringene som gjør det interessant å forske videre på fenomenet 

kollegaveiledning. De ovennevnte studiene er for små til å kunne generalisere resultatene, 

men de gir allikevel en bekreftelse på temaets aktualitet og kompleksitet, ikke minst på grunn 

av de mange formene og kontekstene som kollegaveiledning foregår i. Som en av studiene 

poengterte, er kollegaveiledning et tidløst verktøy som tar utgangspunkt i noen grunnleggende 

pedagogiske begreper som erfaringsdeling og refleksjon (Helbæk & Ui, 2013). Studiene jeg 

har sett på, i likhet med min egen, er påvirket av forskerens valg og oppgavens begrensninger. 

Samtidig kan flere undersøkelser om samme tema og flere perspektiver bidra til større innsikt 

og bedre forståelse av fenomenet som studeres.    

 

En masteroppgave som jeg leste, og som er nok en bekreftelse på temaets relevans, var en 

studie av tre ungdomsskolerektorer som ønsket å finne ut hvordan rektorene tilrettelegger for 

profesjonelle læringsfellesskap ved sine skoler (Hunskaar, 2015). Alle tre rektorene brukte 

flere ulike metoder for kollektiv kunnskapsutvikling som kurs og videreutdanning, eksterne 

ressurser, erfaringsdeling eller best practice, nettverk, aksjonslæring og skolevandring. Ingen 

av dem brukte kollegaveiledning, men alle hadde ønske om å komme i gang med det. De 

fremhevet tidsbruk og organisering som en særlig utfordring. Kollegaveiledning og hvordan 

den brukes på en vellykket måte anbefales derfor som tema til videre forskning. Flere andre 

studier peker på problemet med mangel på tid (Helbæk & Ui, 2013; Hellerud, 2016; 

Midthassel, 2003; Nag, 2010). Tidsaspektet diskuteres både som en utfordring på grunn av 

tidspress i læreryrket og som en understreking av hvor viktig kontinuitet er for å få til 

vellykket kollegaveiledning.  

 

Skoleledere har stor betydning for utvikling på systemnivå (Hellerud, 2016; Helstad, 2014; 

Nag, 2010). Funnene fra studiene jeg har lest viser også at skoleledere ikke benytter seg av 

mulighetene som ligger i distribuert ledelse. Ulike varianter av distribuert lederpraksis og 

ansvarliggjøring av lærere og ledere for egen og kollegers utvikling synes å være de viktigste 

elementene som bidrar til profesjonsutvikling (Solstad, 2017). Stålsett (2009) påpeker at 

skoleledere er de som har ansvar for å bygge strukturer som tilrettelegger for læring.  

 

Forskningsrapporten «Kollegaveiledning i en lærende organisasjon» utarbeidet av Norges 

Forskningsråd og Høgskolen i Hedmark undersøker om LP-modellen, en modell for 

læringsmiljø og pedagogisk analyse, fremmer kollegabasert veiledning i skolen og presenterer 



kvantitative og kvalitative data. Bruken og implementeringen av LP-modellen er fulgt på tre 

ulike skoler i perioden fra vår 2006 til høst 2008. Rapporten beskriver arbeidet og 

kommunikasjon i lærergruppene. Resultatene viser at top-down-implementering skaper 

motstand, noe som også støttes i forskningslitteraturen (Dahl, 2016). Det kan derfor være et 

viktig poeng at lærere selv ser på kollegaveiledning som nyttig, og ønsker tilrettelegging fra 

ledelsen, fremfor å se på kollegaveiledning kun som noe som styres av ledelsen og som de er 

pålagt å gjennomføre. Skoleledere og lærere er gjensidig avhengig av hverandre for å nå felles 

mål, som er elevenes læringsutbytte. For å skape engasjement og ønske for å implementere 

kollegaveiledning hos skoleledere må denne arbeidsformen anses som et verktøy for 

skoleutvikling og være verdt å investere tid og ressurser i. Selv om de er avhengig av et 

samarbeid med og velvilje fra lærere, er det ledere som har et spesielt ansvar for å tilrettelegge 

for slike prosesser i kollegiet.  

 

Helstad påpeker at det er «et økende behov for forskning som avdekker hva som skjer når 

ansatte i utdanningsinstitusjoner involverer seg i lokal profesjonsutvikling, der utfordringen er 

å bygge bro mellom vitenskapelig kunnskap og kunnskap som utvikles i praksisfeltet.» 

(Helstad, 2014, p. 75). Videre hevder hun «Mens flere 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 arbeidslivskontekster (Helstad, 2014, p. 75). Det er nettopp denne 

lærergruppen som er fokus i min studie. At det er et behov å forske mer på kollegaveiledning 

støttes også av flere andre fremtredende forskere på feltet, som poengterer at «Det er sparsomt 

med rapporter om kollegaveiledning i norsk skole.» (Lauvås et al., 2017, p. 23). 

 

1.2 Tema og problemstilling 

Tema for min studie er kollegaveiledning i videregående skole. Hovedfokuset er rettet mot 

læreres erfaringer med denne formen for pedagogisk arbeid. Jeg ønsker å se nærmere på 

hvilket potensial som synes å ligge i strukturert kollegaveiledning som et verktøy for 

skoleutvikling. Formålet med studien er at den skal bidra til økt kunnskap om 

kollegaveiledning som et verktøy for skoleledere som har et spesielt ansvar for 

utviklingsarbeid i skolen. Denne oppgaven har en problemstilling som er todelt. Den ene 

delen søker svar på følgende spørsmål: Hva kjennetegner læreres erfaringer med 



kollegaveiledning i videregående skole? Den andre delen er formulert på følgende måte: 

Hvilket potensial ligger i kollegaveiledning som et verktøy for skoleutvikling? 

1.3 Begrepsavklaring  

Veiledning beskrives som et stort og uoversiktlig felt og defineres som «en praktisk ferdighet 

som krever kunnskap og refleksjon.» (Skagen, 2013, p. 12). En annen definisjon sier 

følgende: «Veiledning er basert på profesjonell kunnskap og erfaring med sikte på bedre, det 

vil si mer innsiktsfull og effektiv praksis.» (Afdal, 2011, p. 126). Bjerkholt (2017) fremhever 

også betydningen av konteksten veiledningen foregår i: «Veiledning er en dialogisk 

virksomhet som foregår i en historisk, kulturell og institusjonell sammenheng (Bjerkholt, 

2017, p. 88). Videre poengteres det at «Virksomheten er målrettet, prosessuell og relasjonell, 

og hensikten er å fremme utvikling og læring.» (Bjerkholt, 2017, p. 88). Det finnes ingen 

enkel definisjon av veiledning. Ulike aspekter ved ovennevnte definisjonene kan imidlertid 

belyse sentrale kjennetegn ved fenomenet som er tema i denne oppgaven.  

I en skole kan man ikke forvente at hver lærer har veilederkompetanse. Det er allikevel mulig 

å tenke at det finnes flere slike ressurspersoner. Mange lærere tar videreutdanning i veiledning 

og mange har erfaring med å veilede lærerstudenter. Veiledning er også noe lærere praktiserer 

daglig i møte med ulike elever. For å åpne for kollegaveiledning som en felles praksis på en 

skole er det viktig å ta utgangspunkt i at alle kan praktisere veiledning. Samtidig må ikke 

kunnskap om veiledning og fokus på kvalitet i veiledningen undervurderes eller ignoreres 

(Foltos, 2013; Lauvås et al., 2017). I skolesammenheng kan ledere legge til rette for 

opplæring for ansatte eller distribuere denne oppgaven til lærere med denne kompetansen for 

å sikre god kvalitet på veiledningen som praktiseres.  

Denne oppgaven fokuserer på yrkesfaglig veiledning og retter søkelyset på erfarne læreres 

utøvelse av yrket, dermed benyttes begrepet kollegaveiledning. Det sentrale i denne 

veieldningsformen er nettopp at kolleger veiledere hverandre. Denne formen for veiledning 

øker sterkt i omfang og aktualiserer dermed problemstillingen i min studie. Min oppgave 

inkluderer ikke veiledning av lærerstudenter eller nyutdannede som har sine første to år i 

skolen og ofte egne veiledningsordninger. Det den derimot retter oppmerksomhet mot er 

kollegaveiledning som inkluderer alle lærere på en skole og fungerer som et verktøy for 

profesjonsutvikling og skoleutvikling. Denne kollegaveiledningen kjennetegnes av å være 



strukturert (Bjørndal, 2017; Foltos, 2013; Kvam, 2018; Lauvås et al., 2017). Det betyr at 

ledelsen har implementert kollegaveiledning som en del av utviklingsarbeidet på skolen. 

Strukturert kollegaveiledning krever en del ressurser og investering for å implementeres, 

vedlikeholdes eller videreutvikles. Fordelen med en slik form for pedagogisk arbeid er at den 

kan bidra til bevisstgjøring og utvikling av felles praksis på skolen. Flere forskere 

understreker dette:  

«Dessuten er det en økende erkjennelse innenfor flere yrker at veiledning kolleger imellom er 

et viktig instrument for utvikling, fornyelse, trivsel og psykisk helse.» (Lauvås, Handal, & 

Ytreland, 2000, p. 34).  

I tillegg til å være et nyttig verktøy for skoleutvikling, kan kollegaveiledning også bidra 

positivt til skolekultur, arbeidsmiljøet og brukes aktivt ved for eksempel nasjonale 

læreplanreformer og fornying av fagene i skolen. Det pågående arbeidet med nye læreplaner 

aktualiserer mitt tema ytterligere. Videre poengteres:  

Ved overgangen til nytt tusenår ser det ut til at veiledning brukt som element i 

organisasjonsutvikling, er et av de mest interessante utviklingsområdene. (Lauvås et 

al., 2000, p. 34).  

Kollegaveiledning er ingen presist definert virksomhet med anvendelse av en bestemt 

metodikk (Lauvås et al., 2017). Midthassel (2003) poengterer også at det er mange måter å 

organisere kollegaveiledning på, også i Norge, og at det har betydning for resultater. Jeg vil 

derfor beskrive formen på og formålet med kollegaveiledningen som undersøkes i denne 

studien. I denne konteksten gjennomføres kollegaveiledning av lærere fra ulike fagavdelinger 

som samarbeider i par og har en-til-en veiledning. Den foregår over lengre perioder med 

varighet på minst et semester og med jevnlige møter, minst en til to ganger per måned. Minst 

en gang i løpet av et semester skal lærere gjennomfører en førsamtale, observasjoner av 

hverandre og ettersamtaler som tar utgangspunkt i observasjoner. Noen ganger har skolen 

felles tema og noen ganger velger lærere selv fokus for observasjon som kan knyttes til 

skolens overordnede mål og strategiske plan. Før og etter læreres arbeid med 

kollegaveiledning gjennomføres felles samlinger som introduserer, oppsummerer og evaluerer 

arbeidet. Kollegaveiledningen i denne oppgaven inkluderer observasjon som et viktig 

utgangspunkt for veiledning mellom kolleger. Det er derfor hensiktsmessig å skille 

observasjon som noe alle mennesker gjør i sin hverdag fra observasjon som en profesjonell 

ferdighet. I skolesammenheng forsøker pedagoger å observere noe som har pedagogisk 



betydning på en konsentrert måte, for å kunne tilrettelegge best mulig for læring og utvikling 

(Bjørndal, 2017). Det er observasjon som en profesjonell ferdighet og et ledd i 

kollegaveiledningen som omtales i denne oppgaven.  

1.4 Oppgavens struktur  

Denne studien tar sikte på å øke forståelsen for fenomenet kollegaveiledning. Gjennom 

læreres erfaringer med kollegaveiledning i videregående skole belyses hvordan lærere 

arbeider for å videreutvikle sin egen praksis og dermed også skolen som organisasjon. 

Samtidig undersøkes potensialet som ligger i denne arbeidsformen. Innledningen rammer 

temaet inn og beskriver konteksten for kollegaveiledningen i denne studien. Neste kapittel 

utgjør det teoretiske rammeverket for undersøkelsen. Metoden som er anvendt i 

forskningsprosessen gjøres det rede for i kapittel 3. I kapittel 4 analyseres og drøftes funnene. 

Avslutningsvis står konklusjon og implikasjoner.  

1.5 Oppsummering  

I dette kapitlet har jeg forsøkt å begrunne og aktualisere valg av tema. Ved å se på ulike 

aspekter ved begrepet kollegaveiledning håper jeg å ha gitt leseren en dypere forståelse av 

fenomenet som undersøkes i denne oppgaven. Med støtte fra tidligere forskning og i lys av 

utviklingen av lærerrollen og samfunnet generelt, men også fornying av den nasjonale 

læreplanen og etablering av veiledningsspesialister, finner jeg min studie som et nyttig bidrag 

til feltet kollegaveiledning.   



2 Teoretisk rammeverk  

Hovedteorien som benyttes til å tolke datamaterialet er handlings- og refleksjonsmodellen 

som er utviklet av Handal og Lauvås (Lauvås et al., 2000). Peer Coaching er et nyere 

internasjonalt kollegaveiledningsprogram, som virker å ha mange likhetstrekk med den 

norske handlings- og refleksjonsmodellen (Foltos, 2013). Organisasjonsteorien om effektiv 

kommunikasjon i organisasjoner vil knyttes til veiledningsteorier for å argumentere for at 

kommunikasjon som er sentral i kollegaveiledningen også kan ha en betydning for 

kommunikasjon i skolen som organisasjon (Jacobsen & Thorsvik, 2016). Disse teoriene er 

valgt fordi de er relevante for tolkning av data i denne studien. 

2.1 Handlings- og refleksjonsmodellen i 

kollegaveiledningen 

Veiledning er et komplekst begrep som er både kontekstavhengig og vanskelig å definere. 

Derfor har jeg valgt å bruke en modell som anvendes i norsk skolekontekst. En av de viktigste 

bidragene på dette feltet kommer fra de norske forskerne Lauvås og Handal (2000) som har 

utviklet handlings- og refleksjonsmodellen. Det er denne veiledningsmodellen som har vært 

den mest innflytelsesrike siden 1980-årene. Siden den gang har disse forskere supplert denne 

modellen med ulike erfaringer og forskning fra feltet. 

Handlings- og refleksjonsmodellen defineres på følgende måte: «Modellen sikter mot å 

utvikle kunnskapsbasen for profesjonell yrkesvirksomhet gjennom en veksling mellom 

handling og refleksjon over handling. Handlingsrefleksjon kan foregå selv om det ikke 

veiledes, men veiledning kan både kvalifisere for slik refleksjon og øke utbyttet av den 

betydelig.» (Lauvås et al., 2000). Handlings- og refleksjonsmodellen legger vekt på læring 

gjennom reflekterende samtaler og tilhører derfor reflekterende veiledning som er en av to 

hovedmodeller i veiledning (Lauvås et al., 2017). Den andre hovedmodellen er 

lærlingsmodellen eller mesterlæren som har en viktig rolle i supervisjonspreget veiledning og 

dermed ikke samme relevans for kollegaveiledning (Lauvås et al., 2017).  

Enkle former for refleksjon foregår kanskje i en daglig utøvelse av yrket, men det er i 

kollegaveiledningen det er rom for en mer kvalifisert og fokusert refleksjon. Gjennom 

refleksjon kan lærere få ny innsikt som har betydning for deres videre praksis (Lauvås et al., 



2017).  Handlings- og refleksjonsmodellen, som kan karakteriseres som reflekterende 

veiledning, skal nettopp fungere som hjelp til refleksjon. Veiledere er de som kan hjelpe sine 

kolleger å reflektere over egen praksis og stille sprømål som kan få de til å tenke på nye 

måter. Erfaring fra veiledning i mange ulike yrker viser at veileder har vanskelig for å dosere 

sitt syn og ikke påvirke de de veileder i den retningen som de selv står for (Lauvås et al., 

2000). Det ser med andre ord ikke ut til å være lett for veiledere å ha respekt for andre 

oppfatninger enn dem de selv har. Altfor ofte kan veiledere gå i den fellen at de fokuserer mer 

på egne synspunkter fremfor å prøve å forstå andres. Det kan bli mye rask og ofte galt 

tolkning. Derfor er det viktig å huske på «at det ikke er én bestemt måte å utforme og fylle en 

yrkesrolle på» (Lauvås et al., 2000, p. 67) og at det er veisøkeren, altså den som får 

veiledning, som er hovedpersonen, ikke veilederen. Tolkningen av mitt datamateriale vil ta 

utgangspunkt i denne forståelsen av handlings- og refleksjonsmodellen.  

Handlings- og refleksjonsmodellen ble utviklet for å supplere den tradisjonelle 

lærlingsmodellen. Å kombinere disse to modellene i praksis kan ha en betydning når det 

handler om veiledning av studenter eller nyutdannede lærere. Siden det er denne 

veiledningsformen mange lærere har mest erfaring med sammenliknet med kollegaveiledning, 

er det viktig å være bevisst konteksten kollegaveiledning foregår i når personalet involveres i 

denne prosessen.  

Siden kollegaveiledning innebærer veiledning av yrkesutøvere i profesjonelt arbeid, som ikke 

lenger er studenter eller nyutdannede, omtales den som en av de mest krevende 

veiledningsformene (Lauvås et al., 2017). Dette begrunnes med at kolleger ofte forventer at 

utbytte skal samsvare med tiden og engasjementet som legges i kollegaveiledningen for å 

oppleve den som positiv (Lauvås et al., 2017). En forklaring kan også være at lærere som 

yrkesgruppe historisk sett har jobbet isolert og er lite vant til veiledning i forbindelse med sin 

egen praksis. Erfaringer og kjennskap til veiledning i skolen er ofte begrenset til veiledning av 

lærerstudenter og nyutdannede lærere. I slike veiledningskontekster er forholdet naturligvis 

mer asymmetrisk, da læreren som veileder er den som har mest erfaring og kunnskap om 

utøvelsen av læreryrket. Kollegaveiledning mellom erfarne lærere med samme kompetanse og 

likeverdig forhold kan derfor være spesielt utfordrende. For å skape et veiledningsforhold 

som bygger på respekt, trygghet og tillitt bør de som veileder hverandre ha et likeverdig 

forhold. Et viktig poeng her er at det er ingen veileder med eksklusiv ekspertise på det som 

det veiledes om (Lauvås et al., 2000). Veiledere bør derfor være lærere som underviser og 



kjenner godt til yrkespraksisen. Det betyr at skolevandring, som brukes om skoleledere som 

tar på seg veilederrollen i skolen, vil oppleves mer som kontroll ovenfra og det vil også gå ut 

over det trygge forholdet som er nødvendig for å få til vellykket veiledning. Definisjoner om 

kollegaveiledning legger vekt på at personer på samme kompetansenivå skal veilede 

hverandre (Foltos, 2013; Lauvås et al., 2017). 

Når kollegaveiledning brukes som et verktøy for skoleutvikling er det av stor betydning at den 

er strukturert (Bjørndal, 2017; Foltos, 2013; Kvam, 2018; Lauvås et al., 2017). Det er viktig å 

organisere kollegaveiledning på en slik måte at den oppleves som meningsfull og nyttig for 

deltakere (Lauvås et al., 2017). Strukturert kollegaveiledning foregår over tid og har derfor 

ulike faser som bør følges opp i løpet av et semester eller et skoleår. Jeg ønsker å skille 

mellom organisering av kollegaveiledning i skolen og struktur i selve veieldningssamtalen. 

Kollegaveiledning innebærer et samarbeid mellom lærere som veileder hverandre med en 

førsamtale, gjennomføring av undervisning med observasjon og etterveiledning med 

refleksjon over praksis. Dette kalles en «veieldningssløyfe» og anbefales som en struktur alle 

bør forsøke å få til (Lauvås et al., 2017, p. 55). Når det gjelder selve veiledningssamtalen bør 

deltakere også enes om ønsket samtalestruktur, hvis ikke ledelsen allerede har en forventning 

om denne strukturen.  Det påpekes at balansen mellom en streng struktur, som kan oppleves 

som begrensede og kunstig, og en løsere samtalestruktur som ofte oppleves som mer naturlig 

er et kjernespørsmål i all kollegaveiledning (Lauvås et al., 2017). 

2.1.1 Praksis yrkesteori - PYT 

Praktisk yrkesteori er personlig og innebærer det en yrkesutøver har med seg av erfaringer, 

kunnskaper og verdier som relateres til praksisfeltet (Lauvås et al., 2000; Lauvås et al., 2017). 

Dette illustreres i praksistrekanten under.  

                                                               P3- Etisk rettferdiggjøring 

        

                                                                        P2 – teoribaserte og praksisbaserte begrunnelser 

                                                                        P1 – undervisningspraksis 

                                                                           Figur 1 Praksistrekanten, Lauvås & Handal, 2000, s. 177 

P3 Etikk 

P2 begrunnelser 

P1 Handlinger 

 



P1-nivået utgjør undervisningshandlinger, altså de handlingene som daglig utføres av lærere. 

Ofte krever situasjoner rask handling uten at det er tid til å tenke gjennom og begrunne måten 

lærere reagerer eller handler på. I kollegaveiledning kan dette nivået være observasjonsfasen 

av en lærers undervisning. Profesjonelle yrkesutøvere bør ikke handle tilfeldig, men det kan 

allikevel være vanskelig å begrunne og sette ord på de handlingene som utføres i ulike 

situasjoner. P2-nivået handler om begrunnelser for handlingsvalget. De kan være både 

erfaringsbasert og teoribasert. Kollegaveileders rolle er å hjelpe den som blir veiledet til å 

finne begrunnelsene i praksisteorien sin. Det er viktig å understreke at det ikke handler om å 

finne ut om kolleger handler riktig eller feil, men å reflektere over handlingsvalget og dermed 

bidra til å styrke, justere, problematisere eller nyansere sin egen praksisteori  (Lauvås et al., 

2000). Dette bør være tema for veiledningssamtaler i kollegaveiledning, spesielt fasen som 

kalles etterveiledning, og kan knyttes videre til neste nivå i praksistrekanten. P3-nivået 

relateres til det som er forsvarlig å gjøre på grunnlag av våre egne eller virksomhetens verdier. 

Det vurderes hva som er riktig eller galt, men er mer enn det som er nedfelt i lover og regler. I 

skolesammenheng kan den generelle delen av læreplanen være spesielt relevant på dette 

nivået. P2- og P3-nivået utgjør det som kalles praksisteori. Til sammen danner alle tre nivåene 

det som kalles undervisningspraksis (Lauvås et al., 2000). Selv om praksistrekanten 

fremstiller en ryddig og oversiktlig praksisteori, vil den i virkeligheten for de aller fleste være 

«relativt uryddig, motsetningsfull, mangelfull, lite konsistent og i store deler taus» (Lauvås et 

al., 2000, p. 180). Jeg ønsker derfor å argumentere for at kollegaveiledning har et stort 

potensial til å bevisstgjøre lærere over sin egen praksis, og dermed bidra til både bedre læring 

for elevene og skoleutvikling. Selv om praktisk yrkesteori er et individuelt fenomen, vil den 

formes og utvikles i stadig interaksjon med miljøet rundt oss, i denne konteksten skolekultur 

og kollegiet. Gjennom kollegaveiledning utvikles den personlige praktiske yrkesteorien og 

deles med andre kolleger.  

2.1.2 Veileder som kritisk venn  

Begrepet «kritisk venn» er inspirert av det amerikanske begrepet Critical Friends Groups som 

startet opp for 15-20 år siden i USA, og som er en strukturert kollegial dialog (Lauvås et al., 

2017). Kritisk venn forklares som en kombinasjon av et trygt vennskap, anerkjennelse og 

kritikk, noe som er nødvendig for å få til god veiledning (Lauvås et al., 2017). Veilederen skal 

være en slik kritisk venn. Dette innebærer at veileder og den som veiledes er klare over 

rollene de har i et veiledningsforhold, hvor det ikke er nok med støtte og bekreftelse men 



krever å våge å stille kritiske spørsmål og utfordre andres tenkemåte. En slik rolle kan være 

svært krevende, da begge deltakere forplikter seg til kritisk analyse. Flere forskere mener at 

kolleger skal støtte, utfordre og konfrontere hverandres praksis (Foltos, 2013; Lauvås et al., 

2017; Midthassel, 2003). Det kan være en utfordring å klare dette på en god måte, uten at det 

påvirker veiledningsforholdet negativt.  Derfor er det viktig å huske på at veileder som reiser 

kritiske spørsmål ikke alltid har svar på dem selv, og at veileder og den som veiledes i 

felleskap utforsker og lærer sammen (Lauvås et al., 2017).  

Kollegaveiledning i par, eventuelt i små grupper på noen får deltakere, sees på som en 

eksklusiv form for veiledning (Lauvås et al., 2017). Dette betrakter man slik fordi kritisk 

gransking av det pedagogiske arbeidet som er tema i veiledningen, ikke utsettes for andre enn 

noen få deltakere. Derfor gir kollegaveiledning som foregår i par veilederen gode muligheter 

til å være en kritisk venn (Lauvås et al., 2017). Forholdet mellom et kollegapar er mer 

personlig, det er lettere å bli trygge på hverandre og det krever ikke like avanserte 

samtaleferdigheter som i en større gruppe. Man bør imidlertid være bevisst at innholdet i en 

slik veieldningsform kan bli personlig og det er også en viss fare for maktutøvelse (Lauvås et 

al., 2017).   

Samtidig som litteraturen sier noe om forpliktelse til kritisk analyse i kollegaveiledning, 

poengteres det at læreres kollegasamtaler ofte kjennetegnes av praktiske egenskaper og at 

lærere bruker i liten grad forskningsbaserte teorier når de samtaler med hverandre (Kvam, 

2018).  Det skilles derfor mellom praktiske og analytiske samtaler (Kvam, 2018). 

Betydningen av å skille hverdagssamtaler fra de mer strukturerte veiledningssamtalene 

understrekes av flere forskere (Foltos, 2013; Lauvås et al., 2017).  

2.2 Kollegaveiledning som et verktøy for 

skoleutvikling 

Les Foltos (2013) har siden 2001 vært involvert i et internasjonalt kollegaveiledningsprogram 

som heter Peer Coaching. Han er også den som ledet teamet som grunnla denne 

kollegaveiledningen og beskriver det slik: «In its simplest terms, Peer Coaching is one 

teacher helping another to improve.» (Foltos, 2013, p. 3). Betydningen av et likeverdig 

forhold i kollegaveiledningen understrekes også her, og at veiledningen bør utføres av lærere, 

ikke skoleledere. En peer coach, slik jeg forstår begrepet er en «teacher leader» som beskrives 



som en lærer som underviser i klasserommet, men samtidig har en viktig funksjon som er å 

veilede andre lærere i sitt arbeid og bidra positivt til skoleutvikling. Oversatt til en norsk 

kontekst kan vi si at det handler om kvalifiserte veiledere, lærere med videreutdanning i 

veiledning eller annen relevant opplæring, ressurspersoner som koordinatorer eller 

veiledningsspesialister. Veiledere er ofte lærere i full jobb som kan få i oppdrag å veilede en 

kollega en hel eller en halv skoledag, ved at deres skoler legger til rette med ressurser for 

veiledning for eksempel i form av tid. Programmet er en samarbeidsform for profesjonell 

utvikling blant lærere og er ment å hjelpe veiledere utvikle ferdigheter de trenger til å veilede 

kolleger. Skolens fremtid er, ifølge Foltos (2013) avhengig av effektivt samarbeid mellom 

lærere som kan forbedre undervisning og læring. Dette er i tråd med både nasjonal og 

internasjonal forskning presentert i innledningen. Fra 2004 er Peer Coaching-programmet en 

del av Microsofts program Partners in Learning. Foltos` (2013) erfaringer er basert på hans 

arbeid med pedagoger i USA og mer enn førti andre land, hvor han har hjulpet til å 

implementere dette kollegaveiledningsprogrammet. Mer enn 100 veiledere er blitt intervjuet 

fra åtte ulike land, som har delt sine erfaringer med programmet. Over flere år har hundrevis 

av veiledere og andre lærere også delt sine erfaringer med denne forskeren. Jeg vurderer disse 

nyere erfaringene som et passende internasjonalt supplement til den norske handlings- og 

refleksjonsmodellen for å kaste lys over mine funn.  

 

Tre viktige ferdigheter en veileder må ha kalles "Coaching skills", "ICT Integration" and 

"Lesson Design" (Foltos, 2013). Min oversettelse er veilederkompetanse, integrering av IKT 

og planlegging av undervisningsopplegg.  

Veiledningsferdigheter består av gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter som bidrar 

til tillitt og respekt mellom kolleger. På denne måten defineres ansvarliggjøring og 

kapasiteten bygges hos den som veiledes. Veileders rolle beskrives som en som stiller gode 

spørsmål som oppfordrer kolleger til refleksjon og hjelper dem å tenke dypere over egen 

praksis framfor å gi råd og anbefalinger. Enkle granskende eller undersøkende spørsmål kan 

være et veldig kraftfullt refleksjonsredskap (Foltos, 2013). Fokuset på den som veiledes er et 

klart likhetstrekk med handlings- og refleksjonsmodellen. Kolleger som mottar veiledning fra 

mer enn 40 land rapporterer om at de ikke trenger en som forteller hva de skal gjøre og gi 

dem svarene, men støtte dem og veilede dem til å finne svarene selv. Det poengteres at 

ekspertise er viktig, mens det å være en ekspert ikke er det (Foltos, 2013). Videre defineres 

avklaring av roller og ansvarsfordeling for kollegabasert veiledning som samarbeidsnormer 



som er avgjørende for å bygge gode, effektive og støttende veiledningsforhold. Uten enighet 

om disse normene kan kollegaveiledning mislykkes.  

Ny teknologi er i stadig utvikling og den bør være en naturlig del av læreres praksis og 

dermed også veiledningssamtalene. Dette aspektet fokuseres det kanskje altfor lite på i norsk 

kollegaveiledning. I denne kollegaveiledningen er integrering av IKT en viktig ferdighet. En 

veileder skal ikke hjelpe kolleger med å utvikle spesielle teknologiske ferdigheter, men hjelpe 

dem å forstå hvordan IKT kan brukes til å berike og forbedre undervisningsoppleggene for 

elevene. Lærere fra land som Australia, Argentina, Sverige, USA og Vietnam forteller at de er 

blitt bedre på å tenke rutinert over hvordan teknologi kan integreres når de planlegger 

undervisningen for at elevene skal utvikle kritisk tenkning og andre 21. århundrets ferdigheter 

(Foltos, 2013).  

Den tredje ferdigheten som en veileder bør ha er evne til å samarbeide med sine kolleger når 

de planlegger undervisningsopplegg. Her er igjen veileder som den gode spørsmålsstilleren 

viktig, for å undersøke hva elevene gjør og hvordan de lærer. Målet er å bidra til mer aktiv, 

engasjerende og relevant læring for elvene. 

 

Det understrekes at veiledere som vet hvordan de kan forme gode samarbeidsnormer og 

anvende undersøkende spørsmål effektivt også er de som vil være mest vellykket i sitt arbeid 

med å veilede kolleger til å bygge kapasitet for å forbedre undervisning og læring. «Effective 

peer coaches emphasize inquiry over advocacy.» (Foltos, 2014, p. 30). Mange 

kollegaveiledere understreker betydningen av å være støttende på grunn av presset lærere 

utsettes for gjennom standardiserte high-stakes tester, nye evalueringssystemer og mangel på 

støtte. De forstår at deres kolleger ønsker endring, men at de høye kravene og presset ovenfra 

gjør dem motvillige til å eksperimentere og være kreative. Kollegaveilederen beskrives som 

«a friendly peer». Det argumenteres samtidig for at det er viktig å finne en balanse mellom å 

gi nok støtte for å bygge tillitt og stille undersøkende spørsmål som utfordrer lærens praksis 

og bidrar til at læreren tørr å tenke nytt (Foltos, 2014, p. 31). Denne balansen finnes også i 

begrepet kritisk venn.. Foltos (2013) påpeker også at veiledere ikke skal evaluere sine 

kolleger, da det ville ødelagt forholdet som er avhengig av tillitt og trygghet for å fungere 

godt.  

Studier fra denne kollegaveiledningen fremhever hvordan individuell og kollektiv 

ansvarliggjøring henger sammen, ved å understreke at det som diskuteres og undersøkes i 

felleskap er viktig, men at det til slutt er den samarbeidende læreren som har lært av og med 



en veileder som er ansvarlig for å finne svar på utfordringer og anvende dem videre i sin egen 

praksis. Samarbeidet mellom lærere, og dermed også ulike former for kollegaveiledning, er en 

av de viktigste strategiene til å bygge både individuell og kollektiv kapasitet (Foltos, 2014). 

Det poengteres at kollegaveiledning og utvikling av praksis tar tid og er en langsiktig prosess 

preget av gjentakelser og kontinuerlig forbedring.  

Observasjon av undervisning i klasserommet understrekes som et viktig og nyttig element i 

kollegaveiledningen. Prosessen med refleksjon og observasjon beskrives som den mest 

effektive formen for formativ vurdering for pedagoger og en nøkkel til livslang læring 

(Foltos, 2013, p. 5). Det anbefales at det første steget for å observere en kollega er å avklare 

observasjonsfokus. Videre bør det avklares at veileder og lærer vil undersøke hvordan elevene 

responderer på undervisningsopplegget, ikke læreren selv (Foltos, 2013, p. 158).   

Kollegaveiledere beskrives som katalysatorer som har vist at de ved et tett samarbeid med 

sine skoleledere kan bidra til en skolekultur som legger vekt på samarbeid (Foltos, 2013, p. 

188). Engasjerende skoleledere og støtte fra ledelsen er derfor avgjørende for gode resultater. 

En skole trekkes frem som et eksempel på dette, Dallas Primary School fra Australia, ikke 

lang fra Melbourne (Foltos, 2013). Skolen investerte i seks kollegaveiledere som skoleledere 

hevder hadde en nøkkelrolle i å hjelpe lærere lære å samarbeide og forbedre sin 

undervisningspraksis. Lærere forteller også om kollegaveiledningen som bidro til å forbedre 

undervisningen og elevenes læring. Veiledere på sin side, peker raskt på at suksessen var 

avhengig av skoleledere som støttet dem og trodde på kollegaveiledning. Selv om det hevdes 

at denne historien er unik, argumenteres det for at den samtidig likner på historier til mange 

andre skoler med vellykket veiledningsprogram (Foltos, 2013, p. 173).  

2.3 Kommunikasjon og skoleutvikling 

Samtaleferdigheter i kollegaveiledningen og kommunikasjon i skolen generelt er tett knyttet 

opp til hverandre. Jeg vil derfor ta for meg organisasjonsteori i dette underkapitlet. Hvordan 

det kommuniseres og bevisst bruk av kommunikasjonskanaler kan bidra til mer effektiv 

kommunikasjon og dermed påvirke kvaliteten på og utviklingen av både undervisningen, 

kollegaveiledningen og skolen som organisasjon. 

Kommunikasjon beskrives som en organisatorisk basisprosess som er grunnlaget for 

beslutninger og læring, og som skaper mening og samhold (Jacobsen & Thorsvik, 2016). Ny 



teknologi og endringer i samfunnet, og ikke minst lærerrollen som utvikles i takt med disse 

endringene, gjør at det blir enda viktigere å være bevisst på måten det kommuniseres på i 

skoler. Samtidig som det hevdes at kommunikasjon er den viktigste prosessen i alle 

organisasjoner (Jacobsen & Thorsvik, 2016), argumenteres det for at arbeidsformen i 

kollegaveiledningen er dialogen, noe som understreker at gode kommunikasjonsferdigheter er 

nødvendig (Foltos, 2013; Midthassel, 2003). Flere forskere påpeker viktigheten av 

samtaleferdigheter blant deltakere i kollegaveiledningen og at de øker jo større gruppa er 

(Lauvås et al., 2017). Videre poengteres det at kommunikasjon og refleksjon i veiledningen 

kan ha stor betydning for kvaliteten i veiledningen (Midthassel, 2003). Å kommunisere 

effektivt kan derfor være en nøkkelfaktor til velfungerende organisasjoner, i dette tilfellet 

skoler. Kollegaveiledning har et stort potensial i arbeidslivet fordi den er nyttig både for den 

enkelte profesjonsutøver, hele profesjonen og organisasjoners utvikling (Foltos, 2013; Kvam, 

2018; Lauvås et al., 2017; Udir, 2018). 

Koordinering, kultur, beslutninger og læring er noen eksempler og presiseringer som forklarer 

hvorfor kommunikasjon er den viktigste prosessen i alle organisasjoner (Jacobsen & 

Thorsvik, 2016). Kommunikasjon beskrives som selve grunnlaget for å kunne koordinere 

oppgaver og funksjoner i organisasjoner. Uten kommunikasjon er det umulig å skape en felles 

kultur, i denne konteksten en skolekultur. Samtidig argumenteres det for at dårlig 

kommunikasjon ofte er den vanligste årsaken til konflikter (Jacobsen & Thorsvik, 2016). 

Kommunikasjon er derfor svært viktig både for å skape et godt arbeidsmiljø og bygge en 

organisasjonskultur. Knytter vi dette til kollegaveiledning, kan det argumenteres for at ikke all 

kollegaveiledning er god veiledning og at den i verste fall kan føre til villedning (Foltos, 

2013; Lauvås et al., 2017).  Beslutninger fattes hele tiden i organisasjoner, både de som 

knyttes til dagligdagse gjøremål, til de som dreier seg om overordnede strategiske spørsmål. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2016). Kvaliteten på beslutningene er avhengig av at informasjonen 

man trenger formidles og er tilgjengelig, for eksempel gjennom prosedyrer eller sjekklister 

utviklet av ledelsen (Jacobsen & Thorsvik, 2016). I en skole kan det være viktig å ha tilgang 

til informasjon om organisering av kollegaveiledningen som praktiseres, formålet med 

kollegaveiledningen, rutiner for gjennomføring, oversikt over viktige frister og verktøy som 

kan gi lærere støtte i arbeidet med kollegaveiledning. Ulike observasjonsskjema, loggskjema, 

referatmaler, eksempler på samtalestrukturer, strategier for å stille forskjellige type spørsmål 

kan være noen eksempler på slike verktøy. I tillegg til dette kan skoleledere og 

ressurspersoner også vurdere om lærere bør ha tilgang til relevant forskning i 



utdanningsvitenskapelige tema. Dette vil kunne bidra til å heve kvaliteten på læreres 

beslutninger.  

Å lære forutsetter, ifølge Jacobsen og Thorsvik (2016), at man, gjennom å kommunisere, får 

tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort og reflekterer over oppnådde resultater. I 

skolesammenheng kan det handle både om den kommunikasjonen og samarbeidet som 

foregår mellom ledelsen og lærere, og lærere seg imellom. Det er uproblematisk å trekke 

likheter til det som foregår i en veiledningskontekst, hvor lærere gjennom å kommunisere 

reflekterer over egen og hverandres praksis og gir hverandre tilbakemelding på hva de 

observerte i klasserommet. Videre bør skoleledere være bevisst hvordan og hva som skal 

kommuniseres når de implementerer kollegaveiledning på sin skole eller når de setter i gang 

med en ny runde hvert semester eller skoleår. Om skolen har en ressursperson for 

kollegaveiledning bør også denne kommunikasjonen være gjennomtenkt, både i forhold til 

skoleledere og med andre lærere. Lærere forholder seg til store mengder informasjon i en 

hektisk hverdag. Derfor er det hensiktsmessig å vurdere om informasjonen skal formidles 

skriftlig eller muntlig, hvilke kommunikasjonskanaler egner seg best, tidspunktet for når 

informasjonen bør komme, hvor mye informasjon som skal gis og hva slags språk som skal 

brukes. Målet bør være å oppnå felles forståelse for felles utviklingsarbeid på skolen. Figur 2 

under illustrerer kommunikasjonsprosessen i organisasjoner.  
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Figur 2, Kommunikasjonsprosessen, s. 281. (Jacobsen & Thorsvik, 2016)  

Denne kommunikasjonsprosessen illustrerer kommunikasjon mellom ulike aktører i en 

organisasjon som gjennom forskjellige kommunikasjonskanaler mottar, fortolker og sender 

budskap til hverandre. Aktørene i figur 2 kan være skoleledere, ressurspersoner eller lærere. 

Figur 2 kan for eksempel vise kommunikasjon mellom ressurspersoner som skal støtte lærere 

i deres arbeid med kollegaveiledning og lærere som skal utføre kollegaveiledning sammen. 
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Den kan også forstås som kommunikasjon mellom ressurspersoner og skoleledere som 

sammen planlegger, gjennomfører og evaluerer kollegaveiledning ved sin skole. Hvis vi 

knytter denne prosessen til kommunikasjon som foregår mellom lærere når de gjennomfører 

kollegaveiledning, kan vi tenke oss at de ulike aktørene representere lærere som veileder 

hverandre, hvor en lærer reflekterer over sin praksis og kommuniserer dette til den andre 

læreren som fortolker det som blir sagt og sender nytt budskap ved å for eksempel stille noen 

spørsmål. Dette fortolkes igjen og nytt budskap sendes. I en slik toveiskommunikasjon 

veksler aktører roller som sender og mottaker av en melding og kommunikasjonen blir en 

dynamisk prosess som utvikler seg over tid (Jacobsen & Thorsvik, 2016).  

Figur 2 viser også at det ligger et potensial i å velge riktig kommunikasjonskanal når lærere 

kommuniserer med hverandre eller andre aktører. Bevisst bruk av ulike 

kommunikasjonskanaler vil kunne bidra til å skape felles forståelse mellom de som 

kommuniserer. Kommunikasjonsformen i selve veiledningssamtalen foregår muntlig, mens 

planlegging av førsamtale observasjon og ettersamtale kan foregå både skriftlig og muntlig. 

Det er viktig å huske på at mye av kommunikasjonen i organisasjoner foregår non-verbalt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2016). Det vil si at både kroppsspråk, stemmebruk og andre non-

verbale signaler vil være avgjørende for å tolke og forstå det som blir sagt. Dette er spesielt 

viktig ved direkte samhandling, som ansikt til ansikt kommunikasjon. Bevissthet om at viktig 

informasjon formidles gjennom kroppsspråk har en betydning for kollegaveiledning, hvor 

lærere veileder hverandre muntlig. Muntlig samhandling formidler derfor rik informasjon og 

gir mulighet til rask tilbakemelding. Skriftlig informasjon, derimot gir relativt begrenset 

mulighet til å formidle rik informasjon og det kan gå lang tid før sender får tilbakemelding fra 

mottaker. Skriftlige dokumenter, rapporter og brev er eksempler på skriftlige kanaler som i 

liten grad formidler rik informasjon (Jacobsen & Thorsvik, 2016). Utviklingen av IKT har 

åpnet for mange nye kommunikasjonskanaler. Noen av dem ligger i grenselandet mellom 

muntlig og skriftlig kommunikasjon. Gjennom e-poster eller chatting uttrykker en seg 

skriftlig, mens formen ofte er muntlig. Disse kanalene kan også gi mulighet til rask 

tilbakemelding. 

I tillegg til å uttrykke seg gjennom muntlig eller skriftlig kommunikasjon, skilles det også 

mellom formelle og uformelle kommunikasjonskanaler (Jacobsen & Thorsvik, 2016). Det er 

viktig ikke å undervurdere betydningen den uformelle kommunikasjonen har i en 

organisasjon og som kan være et viktig supplement til formell kommunikasjon (Jacobsen & 



Thorsvik, 2016). Medarbeidere møtes og kommuniserer kontinuerlig i en skole. Samtaler som 

foregår ved en kopimaskin, kaffemaskin eller under lunsj på personalrommet kan være like 

viktige som den formelle kommunikasjonen. Mange kan føle at det er lettere å ta opp det de 

lurer på i en uformell setting. Det er gjerne i slike situasjoner at ansatte prøver ulike 

tolkninger ut mot hverandre. Angst eller uro kan dempes og det kan hjelpe ansatte å fortolke 

det som skjer (Jacobsen & Thorsvik, 2016). Selv om denne type kommunikasjon har mange 

positive effekter, bør en være klar over negative sider ved småprat som rykter og sladder. 

Ansatte som deltar i en uformell samtale må spørre seg om de er med på å spre falsk 

informasjon, skape splid mellom grupper eller mer angst og uro. I en skolesammenheng og 

med relevans til kollegaveiledning, er det viktig å huske på at forholdet mellom lærere som 

veileder hverandre ikke skjer helt uavhengig av kommunikasjonen ellers i skolen, både i 

formelle og uformelle situasjoner. 

Jeg ønsker å legge frem egen modell som en tilpasning av kommunikasjonsprosessen vist i 

figur 2, for å illustrere kommunikasjonen i skolen. Det modellen ikke viser er at skoleledere 

og lærere, samt skoleledere og elever også kan kommunisere direkte med hverandre. Struktur 

og informasjon om kollegaveiledningen formidles på ulike nivåer og har en betydning for 

gjennomføringen. 

  

 

 

 

 

Alle som jobber i en skole bør være bevisst ulike kommunikasjonsprosesser som foregår på 

flere nivåer og mellom flere aktører. Derfor kan det argumenteres for at samtaleferdigheter 

som utvikles gjennom kollegaveiledning kan ha en betydning for kommunikasjon i skolen. 

Strukturert kollegaveiledning, slik den er presentert i denne undersøkelsen involverer alle 

lærere på et arbeidssted. De samme lærere kommuniserer ellers i skolen i ulike kontekster, 

ikke bare gjennom kollegaveiledning. Selv om hovedfokuset i denne studien er 

kollegaveiledning, måten den blir formidlet på av ledelsen og det som foregår i forbindelse 
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med veiledningssløyfer mellom lærere, er det viktig å være bevisst kommunikasjon generelt i 

skolen. Derfor vil heller ikke teori om effektiv kommunikasjon i organisasjoner være sentral i 

drøftingen, men knyttes til kollegaveiledning der det er relevant, som et viktig perspektiv og 

bevisstgjøring hos ulike aktører i skolen som samarbeider og kommuniserer sammen.  

2.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg introdusert handlings- og refleksjonsmodellen som en 

veiledningsmodell som har hatt størst innflytelse på veiledningsfeltet i norsk kontekst. Jeg har 

valgt å forklare hvordan jeg forstår praktisk yrkesteori og begrepet kritisk venn fordi jeg 

vurdere det som mest relevant i forhold til de data som er samlet inn. Praktisk yrkesteori kan 

sees på som innholdet i veieldningssamtalen, mens kritisk venn er et begrep som sier noe om 

relasjonen mellom kolleger som veileder hverandre. Videre supplerer jeg den norske og litt 

eldre handlings- og refleksjonsmodellen med det nyere internasjonale 

kollegaveiledningsprogrammet. Til slutt knytter jeg kollegaveiledning, som for det meste 

foregår i form av samtaler, til kommunikasjon i organisasjoner generelt, i denne 

sammenhengen skoler. Det trekkes paralleller mellom kommunikasjonsprosessen i alle 

samtaler i en skole og veiledningssamtaler. Jeg ønsker å understreke at det er min lesing og 

forståelse av disse teoriene, begrepene, modellene og figurene som er presentert i denne 

oppgaven.   

 



3 Metode  

I dette kapittelet presenteres den metodiske tilnærmingen jeg har brukt, og mine valg 

begrunnes. Først vil jeg si noe om studiens vitenskapelige forankring. Deretter vil jeg 

begrunne valg av forskningsdesign og beskrive prosessen med datainnsamling. Lesere vil 

også gjøres kjent med utvalget og den empiriske konteksten for studien. Dernest gjør jeg rede 

for dataanalysen og diskuterer datakvalitet. Videre reflekterer jeg over ulike aspekter ved 

forskerrollen og etikk. Avslutningsvis vil kapittelet oppsummeres. 

3.1 Studiens vitenskapelige forankring  

Min forskning finner sin naturlige plass innenfor et konstruktivistisk paradigme som legger 

vekt på at kunnskap er unik og kontekstuell, og at mening skapes gjennom interaksjon 

(Creswell & Creswell, 2018; Kvale & Brinkmann, 2017). En slik tilnærming betyr at mine 

forskningsfunn er produsert sammen mellom meg som forsker og informantene som deltar i 

denne undersøkelsen. Dette samspillet understrekes av flere forskere (Cohen, Morrison, & 

Manion, 2018; Creswell & Creswell, 2018; Kvale & Brinkmann, 2017). Studien tar 

utgangspunkt i fenomenologi, som studiet av menneskelig erfaring, og hermeneutikk, som er 

læren om fortolkning (Kvale & Brinkmann, 2017). Ulike aspekter ved slike filosofiske 

posisjoner er relevant for intervjuforskningen i denne oppgaven og står i motsetning til en 

metodologisk positivisme. Det er læreres erfaringer med kollegaveiledning og min 

fortolkning av deres uttalelser som har en betydning for resultater og konklusjoner i denne 

studien. Studien kjennetegnes dermed av en subjektivistisk tilnærming til 

samfunnsvitenskapen (Cohen et al., 2018, p. 7). 

Store deler av forskningsprosessen i samfunnsvitenskapene kan oppfattes som en 

fortolkningsprosess (Gilje & Grimen, 1995). Menneskers egne og andres oppfatninger av 

hvem de er og hvordan deres samfunn er bestemmer ofte hvem de er og hvordan deres 

samfunn er. Det vil si at samfunnsforskere ofte må fortolke og forstå det som allerede er 

fortolkninger. Meningsfulle fenomener må fortolkes for å forstås og med utgangspunkt i 

hermeneutikken kan meningsfulle fenomener forstås bare i den sammenhengen de foregår i. 

Jeg møter aldri verden forutsetningsløst, og jeg forholder meg til en verden som allerede er 

fortolket av ulike sosiale aktører. Dette innebærer at min egen og informantenes forforståelse 

og kontekst har en betydning for fortolkning av fenomenet kollegaveiledning som undersøkes 



i denne studien. Min egen og informantenes kontekst som påvirker denne forskningen vil 

beskrives nærmere senere i kapittelet. Siden fortolkninger i stor grad også er basert på 

personlig erfaring og dømmekraft kan jeg ikke si at fortolkninger i denne studien er sikre eller 

de eneste riktige. Som forsker vil jeg derfor forsøke å begrunne hvorfor mine fortolkninger er 

gode eller dårlige, vel vitende om at den begrunnelsen er basert på andre fortolkninger.  

3.2 Forskningsdesign 

Det skilles mellom deduktive og induktive forskningsdesign (Grønmo, 2016). Min forskning 

startet med en problemstilling basert på foreliggende teori, med en plan om å gjennomføre en 

empirisk undersøkelse av de formulerte forskningsspørsmålene som videre skulle føre meg til 

teoretisk fortolkning av resultatene. En slik prosess kjennetegner typisk deduktiv 

forskningsdesign. Den motsatte retningen, fra empiri til teori er typisk induktiv 

forskningsdesign (Grønmo, 2016). I min studie har jeg beveget meg frem og tilbake mellom 

teori og empiri flere ganger. Det vil si at jeg har arbeidet både deduktivt og induktivt. At en 

samfunnsvitenskapelig studie inkluderer begge disse metodene for å kople teori og empiri er 

ikke uvanlig (Grønmo, 2016). Min metode kan derfor karakteriseres som en abduktiv 

tilnærming (Kvale & Brinkmann, 2017). Dataene jeg samlet inn gjennom intervjuguide basert 

på teori og mine fortolkninger, ble for eksempel brukt til å justere problemstillingen eller 

teori, for så å gå tilbake til data igjen.  

Forskningsmetoden styres i denne studien av min problemstilling. Ut fra den 

problemstillingen jeg har valgt og forskningsprosjektets formål, som er å bidra til økt 

kunnskap om fenomenet kollegaveiledning, ble kvalitativ strategi et naturlig valg. Kvalitativ 

metode referer til egenskaper ved de data som samles inn og analyseres, slik at data i denne 

studien utrykkes gjennom ord, ikke tall. Å innhente data om erfaringer er sentralt i 

intervjuundersøkelser (Kvale & Brinkmann, 2017). Jeg valgte derfor å anvende det kvalitative 

forskningsintervjuet som metode i denne undersøkelsen. En slik metode åpner for spontanitet 

og gjør det mulig å tilpasse intervjuet til personene og konteksten det foregår i (Kvale & 

Brinkmann, 2017). Spontanitet og fleksibilitet vurderte jeg som viktig i min forskning som 

søker bedre å forstå fenomenet kollegaveiledning gjennom ulike læreres erfaringer og deres 

unike kontekster. Valg av metoden er forenlig med mitt vitenskapelige ståsted som nevnt 

tidligere i dette kapittelet.  



Ved et kritisk blikk på metoden i denne oppgaven kan jeg konkludere med at observasjon 

kunne ha egnet seg bedre som metode for datainnsamling. Grunnen til det er at observasjon 

som forskningsmetode gir mulighet til å studere sosiale fenomener i en naturlig kontekst og 

fordi observasjoner viser hva individer gjør, ikke bare hva de sier at de gjør (Cohen et al., 

2018). Allerede etter det første intervjuet ble det tydelig for meg at det er utfordrende å 

samtale om hvordan kolleger kommuniserer sammen, da informantene var avhengig av sin 

hukommelse og måtte tenke tilbake på ulike veiledningskontekster. Direkte observasjon av 

kolleger som veileder hverandre kunne ha fanget opp annen nyttig informasjon enn det 

informantene var i stand til å huske og fortelle selv. Det kunne for eksempel være relevant å 

observere organisering eller karakteristikker ved kollegaveiledning eller hvor lenge hver 

deltaker snakker når de veileder hverandre. Det ville også vært interessant å kombinere 

intervju og observasjon som metode i samme undersøkelse. En slik variant av 

metodetriangulering kunne ha gitt rikere data og et mer helhetlig og nyansert bilde av hvordan 

lærere snakker sammen, noe som er helt sentralt i kollegaveiledningen. En slik tilnærming 

kunne også ha styrket studiens validitet og reliabilitet (Cohen et al., 2018; Grønmo, 2016). 

Samtidig er observasjon som forskningsmetode ofte tidskrevende og det kan også være 

vanskelig å opprettholde anonymitet. Videre ville forskerens rolle som observatør ha påvirket 

data i en slik undersøkelse.  

Begrensninger knyttet til denne oppgavens omfang og tidsaspektet gjorde det vanskelig å 

endre metoden underveis eller supplere intervjuer med observasjon. På grunn av disse 

begrensningene var det også nødvendig å avgrense problemstillingen til å handle om en 

bestemt form for kollegaveiledning i en bestemt kontekst. Videre førte rammene for denne 

studien til at det kun var mulig å samle inn data gjennom et fåtall informanter. Samtidig ga 

dette rom for å gå mer i dybden på temaet kollegaveiledning.  

3.3 Datainnsamling  

3.3.1 Forberedelser til studien 

Med utgangspunkt i tidlig interesse for tema og erfaring fra feltet begynte jeg med et 

systematisk litteratursøk for å få oversikt over forskningen som eksisterer. For å lære mer om 

denne måten å praktisere læreryrket på var det viktig for meg å finne videregående skoler som 

hadde strukturert kollegaveiledning og som inkluderer alle lærere. Siden skoler ofte har egne 



veilederordninger for nyutdannede lærere ønsket jeg fokus på erfarne lærere, det betyr at de 

har minst to års erfaring. Slike begrensninger har sine utfordringer, men kan samtidig bidra til 

større innsikt i et felt hvor det er behov for mer nyttig kunnskap.  

Utfordringene jeg har støtt på har vært mange. Blant annet har det vært krevende å enes om en 

felles forståelse for begrepet kollegaveiledning, da det eksisterer mange tolkninger av hva den 

innebærer og fordi den praktiseres ulikt og i ulike kontekster. Som en start på den lange 

prosessen valgte jeg å sende en e-post til en del relativt store videregående skoler på Østlandet 

tidlig høst 2018. Der spurte jeg om skolene hadde strukturert kollegaveiledning og om jeg 

kunne få vite kort hvordan den er organisert. På dette tidspunktet hadde jeg ingen oversikt 

over hvor utbredt denne type kollegaveiledning var og om det ville være mulig å finne skoler 

og informanter som var avgjørende for mitt forskningsfokus. Målet med en slik henvendelse 

var nettopp å finne skoler med liknende form for kollegaveiledning og kartlegge hvilke skoler 

som kunne være aktuelle for min studie videre. Jeg identifiserte to skoler som jeg valgte å 

holde kontakt med videre og som utgjør utvalget i studien. Skolene kunne henvise til 

informasjon på hjemmesiden eller la ved dokumenter utarbeidet lokalt på skolen for å vise 

implementeringen av strukturert kollegaveiledning. Her kunne man lese begrunnelsen for 

hvorfor de har valgt å investere i kollegaveiledning, og hvilke mål og forventninger skolen 

har knyttet til arbeidet med kollegaveiledning. At skolene hadde mange likhetstrekk vurderte 

jeg som gunstig for videre arbeid med datainnsamling og dataanalyse. Siden 

kollegaveiledning opptrer i mange ulike kontekster og praktiserer ulikt på ulike skoler, ville 

det være mer krevende å forholde seg til kontekster og former som skiller seg mer fra 

hverandre.  

Forespørsel om deltakelse med samtykkeskjema som ble sendt først skolene, så informantene 

på e-post ligger vedlagt som vedlegg 2 og 3 i oppgaven. Jeg informerte skolene skriftlig om 

prosjektet mitt som en mulighet for skolen til å bidra til forskning på dette feltet og for ansatte 

til å reflektere over kollegaveiledning slik at deltakelsen kunne oppleves som meningsfylt for 

alle. For å løse utfordringer knyttet til tidsaspektet, foreslo jeg bruk av skolens fellestid. 

Lengde på intervjuet ble spesifisert og informantenes rettigheter understreket. Hver av 

skolene stilte med to informanter, hvor den ene kunne bidra med et kollegapar som ble 

intervjuet sammen.  

I denne forberedende fasen var korrespondansen med de ulike skolene en nyttig erfaring som 

hadde betydning for mitt videre arbeid som forsker. Mye av informasjonen jeg fikk, var ikke 



direkte relevant for min forskning og kunne ikke knyttes til min konkrete problemstilling, 

men ga meg allikevel nye perspektiver på tema kollegaveiledning. Den nye kunnskapen tok 

jeg med meg inn i planleggingen av datainnsamling og videre i forskningsarbeidet. Jeg ble for 

eksempel mer bevisst misforståelsen som kan oppstå rundt ulike måter å forstå 

kollegaveiledning på. Derfor valgte jeg å fokusere på en bestemt form for kollegaveiledning. 

Jeg var også forberedt på at denne utfordringen kunne gjenspeile seg i intervjuene. Fremfor 

alt ville det være nødvendig å hjelpe informantene holde seg til relevant tema og form for 

kollegaveiledning som undersøkes i denne oppgaven, spesielt når informantene er erfarne 

lærere som kan ha erfaring med ulike former for kollegaveiledning og har kanskje praktisert 

den i ulike sammenhenger. Dette var en viktig bevisstgjøring å ha som intervjuer videre i 

prosessen.  

3.3.2 Pilotering 

Pilotering skjedde samtidig med e-post-utvekslingen med skolene fra Østlandet, hvor jeg 

hentet nyttig informasjon om andre skoler som praktiserer kollegaveiledning. To individuelle 

intervjuer ved samme videregående skole ble gjennomført som en del av pilotundersøkelsen 

på mitt eget arbeidssted. Begge informantene hadde erfaring med strukturert 

kollegaveiledning, basert på observasjon. Denne formen likner kollegaveiledningsformen ved 

skolene som utgjør utvalget i studien. Piloteringen ga meg en mulighet til å øve på 

intervjuhåndverket og justere intervjuguiden for at den skulle passe bedre til mine 

forskningsspørsmål og svare bedre på min problemstilling. Allerede i denne fasen øvde jeg 

meg på å transkribere og analysere data. Gjennomføring av pilot og refleksjoner over arbeidet 

med pilotundersøkelsen var en nyttig erfaring som jeg tok med meg videre inn i forskningen. 

Jeg lærte også betydningen av å sikre at utstyret fungerer, for å unngå tap av data. 

Piloteringen bidro til at jeg følte meg mer sikker og komfortabel i rollen som intervjuer 

senere. Jeg forstod raskt at det var nokså utfordrende å notere mens jeg lyttet og samtidig 

skulle forberede neste spørsmål. Jeg vurderte hele tiden om det er nødvendig med flere 

oppfølgingsspørsmål og hvilke typer spørsmål som var best å stille for å unngå lukkende eller 

ledende spørsmål. Mange slike beslutninger fattes ofte mens intervjuet pågår, noe som krever 

høyt ferdighetsnivå hos intervjueren (Kvale & Brinkmann, 2017). For å tilegne meg denne 

ferdigheten var det derfor viktig å øve meg på å intervjue, noe som er en fordel ved å 

gjennomføre to pilotintervjuer. Flere forskere anbefaler nettopp dette: «De fleksible, innholds- 

og kontekstrelaterte ferdigheter i å intervjue tilegnes ved å intervjue» (Kvale & Brinkmann, 



2017, p. 88). Balansen mellom å ta notater, forberede spørsmål, lytte, vise at jeg er til stede og 

oppmuntre informantene til å snakke var krevende. Det vil si at jeg, etter å ha gjennomført 

pilotstudien, innså hvor kompleks metoden var.  

3.3.3 Intervjuguide 

Informasjon om fenomenet som jeg undersøker uttrykkes i form av tekst, gjennom et 

semistrukturert intervju. Et slikt intervju benyttes for å forstå temaer ut fra informantenes 

egne perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2017). I min studie er det læreres egne perspektiver 

som brukes for å forstå bedre tema kollegaveiledning.  

 

Semistrukturert intervjuguide som anvendes i denne studien er lagt ved som vedlegg 4 i 

oppgaven. Intervjuene varte 45-60 minutter. Tid og sted ble avtalt etter informantenes ønsker. 

Jeg var tidlig på plass for å forberede meg. De ble informert muntlig om formålet med 

intervjuet og hva det innebærer for informantene å delta, før intervjuet startet. Tema for 

intervjuet ble klargjort, både gjennom skriftlig henvendelse og muntlig før selve intervjuet. 

Jeg understrekte at innholdet vil anonymiseres så langt det er mulig og forklarte hvordan jeg 

vil bruke og oppbevare deres opplysninger. Samtykkeerklæring ble også signert umiddelbart 

før intervjuet. Intervjuguiden med forslag til spørsmål ble laget på forhånd, skrevet ut og tatt 

med til hvert intervju. Den ble ikke fulgt slavisk, men kun som en sjekkliste for at intervjuet 

dekker tema som undersøkes. I noen tilfeller kom informanten med store mengder 

informasjon som kunne dekke mange av spørsmålene i intervjuguiden. Å ha tilgang til flere 

spørsmål var en trygghet i tilfelle samtalen stoppet opp eller informanten sa lite, men hjalp 

meg også å holde riktig fokus. Noen spørsmål ble lagt til underveis eller omformulert før 

neste intervju, basert på kunnskapen jeg hentet fra forrige intervju. Det betyr at 

intervjuguidens fleksibilitet muliggjorde tilpasning av spørsmål til ulike intervjukontekster 

med ulike informanter. Svakheten var at fleksibel rekkefølge gjorde etterarbeidet med 

dataanalysen og sammenlikning av svarene fra informantene mer krevende.  

 

Ved et kritisk blikk på utvalget mistenker jeg at skoleledere har valgt informanter som ofte er 

positive til skolens ledelse og kollegaveiledning, med et ønske om å fremme velfungerende, 

positive sider av sin virksomhet. Dette tok jeg hensyn til i intervjuguiden hvor jeg prøvde å 

utfordre informantene til å si noe om eventuelle utfordringer knyttet til kollegaveiledning. 

Intervjuene ble alltid avsluttet med at jeg ba om en sluttkommentar eller spurte om det var noe 



de ønsket å ta opp. For å prøve å sikre kritisk blikk på meg selv som intervjuer spurte jeg hver 

informant etter intervjuet om deres opplevelse av intervjuet, om de synes noe var vanskelig 

eller om det var noen spørsmål som var uklare.  

 

Forberedelsesprosessen, inkludert pilotundersøkelsen, gjorde meg mer bevisst på behovet til å 

være tydelig overfor informantene hvilken type kollegaveiledning jeg er interessert i å høre 

om. Siden informantene er erfarne lærere som har jobbet med forskjellige former for 

kollegaveiledning i flere år var det nødvendig og viktig med en slik avklaring og påminnelse. 

Spesielt i et av de individuelle intervjuene, hadde informanten en tendens til å spore av og 

snakke om erfaringer som ikke var mitt forskningsfokus. Neste intervju ble derfor innledet 

med en påminnelse av hva slags kollegaveiledningskontekst jeg ønsker erfaringer fra og jeg 

ba om at informantene var tydelige hvis de snakket om andre veiledningskontekster.  

 

Som forsker var jeg bevisst utfordringene med å integrere teoretiske begreper med de mer 

erfaringsnære begrepene som brukes naturlig av informantene (Gilje & Grimen, 1995; Kvale 

& Brinkmann, 2017). Ved å bytte ut begrepet «veiledning» med intervjupersonenes 

dagligspråk som «samtale», «dialog» eller «kommunikasjon», og referere til deltakere som 

kolleger fremfor «veiledere» og «veisøkere» ble det enklere for intervjupersonene å relatere 

seg til de kontekstene som det samtales om. Jeg forsøkte å stille korte og forståelige 

intervjuspørsmål, frie for akademisk språk. Tross denne bevisstgjøringen var det noen ganger 

vanskelig å unngå lengre formuleringer, spesielt der hvor informantene ønsket en 

konkretisering. Som forsker inntok jeg en lyttende rolle og stilte mest åpne spørsmål. Jo 

lengre intervjuet varte, desto større var behovet for å variere type spørsmål, som 

oppfølgingsspørsmål og inngående spørsmål.   

Etter to individuelle intervjuer fra den ene skolen, begynte jeg å forberede meg til å intervjue 

et kollegapar sammen fra en annen skole. Siden jeg ikke hadde noe erfaring med 

gruppeintervju, reflekterte jeg mye over hva som er viktig å ta hensyn til i en slik 

intervjuform. Jeg var klar over at samspillet mellom informantene kunne redusere min 

kontroll over intervjuforløpet og det kunne også medføre at transkripsjonen av intervjuet fikk 

et noe kaotisk preg (Kvale & Brinkmann, 2017).  Det gikk imidlertid overraskende bra, fordi 

informantene var balansert i sin kommunikasjon med hverandre. De var gode til ikke å 

avbryte hverandre og det var mye enighet om det kollegaveiledningsforholdet som de begge 



er en del av. Denne enigheten kan sees på som en av svakhetene ved gruppeintervju. En slik 

intervjuform kan produsere felles svar hvor informantenes påvirkning av hverandre hindrer 

individuelle svar og forskjellige meninger (Cohen et al., 2018). Svarene deres blir farget av 

interaksjonen mellom dem, noe som kan ha resultert i mer «felles» svar. Et kollegapar kan 

også ha vært mer opptatt av å gi felles svar som er i tråd med skolens profil, enn en informant 

i et individuelt intervju er. I et individuelt intervju har man ingen andre informanter å forholde 

seg til, noe som gir mer rom for egne erfaringer. Denne bevisstgjøringen tok jeg med meg i 

arbeidet med denne studien. Et kollegapar ble ønsket nettopp for å se dette samspillet mellom 

to lærere som er i et kollegaveiledningsforhold. Tanken på å undersøke om de uttrykker 

enighet eller våger å gi forskjellige svar, og hvordan de fordeler tiden når de snakker mellom 

dem var veldig interessant. I begynnelsen styrte jeg denne fordelingen med å rette meg mot en 

og en informant. Nokså raskt etter intervjuets start var denne styringen unødvendig. 

Sammenliknet med individuelle intervjuer, opplevde jeg at et gruppeintervju ga mer rom til å 

observere samspillet mellom informantene og de var mer opptatt av å se på hverandre enn 

meg. De nikket bekreftende til hverandre for å vise at de var enige. De fremstod som et 

velfungerende kollegapar. Fordelen med gruppeintervju var at det er tidseffektivt og det gir 

tilgang til mer informasjon enn ved individuelle intervjuer.  

3.4 Utvalg og empirisk kontekst 

Som en forberedelse til min studie sendte jeg en e-post til flere videregående skoler for å 

undersøke om de har type kollegaveiledning som jeg ønsker å undersøke. Oversikt over 

videregående skoler fra Utdanningsdirektoratets hjemmeside dannet et utgangspunkt for å 

velge skoler fra store fylker på. To geografiske områder ble valgt, et større fylke og et 

begrenset område i et annet større fylke. E-posten ble sendt til relativt store offentlige 

videregående skoler som tilbyr studiespesialisering. Spesialskoler ble ekskludert. 

Begrunnelsen for dette valget er relevans for mitt eget arbeid som lærer og at det kunne være 

mindre komplekst å sammenlikne skoler med flere fellestrekk. Hjemmesiden til skolene ble 

undersøkt og jeg vurderte hvem jeg burde henvende meg til. Som regel ble rektor kontaktet, 

eventuelt assisterende rektor eller en annen ansatt der det var naturlig på grunn av fravær eller 

ansvarsoppgaver. I tillegg til rektor eller assisterende rektor, ble e-posten sendt også til en 

avdelingsleder. 

 



To av de seks skolene som svarte positivt utgjør utvalget i denne studien. Denne 

forberedelsesprosessen sikret meg kontakt med skoler som profilerer seg som 

utviklingsorientert, satser på kollegaveiledning og kan beskrive sitt implementeringsarbeid av 

kollegaveiledning som vellykket. Slike skoler vurderte jeg som hensiktsmessig for å kunne 

skaffe nyttig kunnskap om temaet og undersøke potensialet som ligger i slikt lærersamarbeid. 

Konteksten for kollegaveiledning som undersøkes i denne studien er viktig og har direkte 

påvirkning på resultatene.  

 

Fire informanter og to skoler som deltar i denne studien er gitt fiktive navn for å ivareta 

anonymiteten. Begge skolene beskriver sitt arbeid med kollegaveiledning som den formen jeg 

er interessert i. Likheter mellom skolene er tydelig. Begge skolene har fokus på kollektiv 

læring og samarbeid, og begge har praktisert strukturert kollegaveiledning i flere år. 

Organiseringen varieres fra år til år, men begge skolene har en liknende organisering dette 

skoleåret. Den går ut på kollegaveiledning i par, basert på observasjon og tverrfaglig 

samarbeid. Alle lærere inkluderes i kollegaveiledning hvert skoleår. En annen likhet er også at 

begge skolene har en eller flere lærere med veilederkompetanse som har en viktig rolle i å 

støtte både ledelsen og ansatte i dette arbeidet. Denne rollen er tildelt ressurser i form av en 

viss stillingsprosent på skolen. Ingen av disse lærere som er ressurspersoner har 

personalansvar. Den empiriske konteksten i studien har en betydning for hva slags data som 

ble samlet inn og hvordan funnene er tolket og analysert.  

3.4.1 Fremtidstoppen videregående skole 

Fremtidstoppen videregående skole ble åpnet for nesten 10 år siden og er en videregående 

skole med omlag 1000 elever og 120 ansatte. Skolen har flere programområder, inkludert 

studiespesialisering, og er basert på samarbeid og utvikling, både i avdeling og på tvers av 

avdelinger. Skolen profilerer seg som en av skolene som har kommet lengst innen utvikling 

av kollektiv kapasitet gjennom aktiv bruk av avdelingstid. Målet deres er å være blant Norges 

ledende skoler når det gjelder å være progressive innen skoleutvikling, og de hevder at voksne 

og barn lærer mest og best gjennom kollektive læringsprosesser. Ulike former for 

kollegaveiledning er et av skolens satsingsområder. Når kunnskap blir offentlig, er det ifølge 

hjemmesiden deres også mulig å diskutere den, være kritisk og bygge videre på den. 

Skoleleder uttrykker at de har utviklet og stadig utvikler felles profesjonelt språk og at skolen 

er blitt en veldig samarbeidende skole. Skolelederen mener også at det er nesten utenkelig å 



være privatpraktiserende lærer når man driver så mange runder med kollegaveiledning, noe 

som gir dem mulighet til å ha overordnede pedagogiske diskusjoner.  

3.4.2 Utviklingsdalen videregående skole 

Utviklingsdalen videregående skole er en eldre, men nyoppusset skole med 

studiespesialisering og flere andre programområder. Skolen har ca. 850 elever og omtrent 100 

tilsatte. Lærere og ledere på skolen beskrives i den strategiske planen som profesjonelle som 

lærer av sine erfaringer gjennom refleksjon og analyse, og kontinuerlig forbedrer sin praksis. 

Godt samarbeid og høye ambisjoner er det skolen ser på som sine tydelige styrker. Det 

trekkes også frem at skolen har en god delingskultur, med stor tro på og vilje til å dele. 

Skolens styrker utdypes ved profesjonalisering gjennom arbeid med felles praksis, godt 

teamarbeid og en kultur der en også våger å fortelle om egen suksess. Betydningen av å 

videreføre godt arbeid understrekes i skolens strategiske plan, med kollegaobservasjon som et 

eksempel. Samtidig trekker skolen frem profesjonalisering som et forbedringspunkt. 

Profesjonalisering utdypes som det å ha en teoretisk forankring i skolens praksis, å utvikle et 

felles språk og fortsette å forske på egen praksis og eksperimentere. Også denne skolen har 

kollegaveiledning som sitt satsningsområde og er involvert i ulike utviklingsprosjekter. 

3.4.3 Beskrivelse av informantene  

Før jeg sendte forespørsel om deltakelse hadde jeg allerede tatt noen valg som begrenset 

utvalget. Et geografisk område ble valgt ut og skoler med forhåndsdefinerte kriterier. Videre 

var minst to års arbeidserfaring et kriterium, for å unngå nyutdannede lærere. De skulle også 

ha erfaring med strukturert kollegaveiledning gjennom minst ett skoleår. Jeg ønsket helst ikke 

lærere med veilederkompetanse, fordi de allerede har en spesiell interesse for og kunnskap om 

feltet og ville derfor ikke være representativt for flertallet av lærere på en skole. Tilgang til 

informanter var helt avgjørende for at prosjektet kunne fortsette. Skoler som svarte positivt og 

hadde informanter som kunne stille opp til intervju styrte videre retning av mitt prosjekt og 

dannet datagrunnlag for denne undersøkelsen. Jeg oppfordret ledelsen til å velge lærere som 

ikke nødvendigvis er mest positive til kollegaveiledning. Variasjon i kjønn, alder og erfaring 

var ikke prioritert. Jeg endte allikevel opp med relativt god variasjon, i og med at skolene 

stilte opp med en mannlig og en kvinnelig lærer hver, totalt fire forskjellige aldersgrupper og 



ulik mengde erfaring. Resultatet ble et gruppeintervju med et kollegapar og to individuelle 

intervjuer.  

Kollegaparet Birk og Bente er fra Utviklingsdalen videregående skole. Birk i 60-årene har 

mye lengre lærererfaring enn Bente som er i 20-årene. De har valgt å være i et 

kollegaveiledningsforhold sammen dette skoleåret, for å observere samme klasse i ulike fag. 

Ane og Adam er to informanter fra Fremtidstoppen videregående skole. Ane er lærer i 30-

årene med videreutdanning i veiledning og med en rolle på sin skole som ressursperson i 

kollegaveiledning. Adam er i 40-årene og lærer ved samme skole som Ane. Han hadde også 

tidligere rollen som ressursperson. Alle informantene er erfarne lærere som underviser på 

videregående nivå og har flere års erfaring med strukturert kollegaveiledning. De fire 

informantene har også erfaring fra andre skoler og alle har vært lærere i flere år på nåværende 

arbeidssted. Tabellen under gir en oversikt over informantene.   

Tabell. Nr. 1: Oversikt over informantene  

Informant Rolle Skole Type intervju 

Ane Lærer og 

ressursperson 

Fremtidstoppen vgs Individuelt intervju 

Adam Lærer Fremtidstoppen vgs Individuelt intervju 

Bente  Lærer Utviklingsdalen vgs Gruppeintervju 

Birk Lærer Utviklingsdalen vgs Gruppeintervju 

  

Utvalget i denne studien kan beskrives som strategisk utvalg med selvseleksjon som 

utvelgingsmetode (Grønmo, 2016). Det kjennetegnes ved at utvalgets størrelse er lite, men at 

mengden informasjon om hver enhet er stor. Ved denne utvelgingsmetoden har jeg som 

forsker liten kontroll over hvordan invitasjonen til deltakelse er blitt spredt og hvem som ikke 

valgte å delta i studien. Til tross for disse begrensningene vurderte jeg denne 

utvelgingsmetoden til å være både relevant og effektiv som grunnlag for datainnsamling.  



3.5 Dataanalyse  

Analysen av data i denne studien foregikk i stor grad parallelt med datainnsamlingen. Å tolke 

resultatene av en empirisk undersøkelse var ikke enkelt, blant annet fordi jeg måtte vurdere 

hvordan empirien kunne være preget av sanseinntrykkene den er basert på (Grønmo, 2016).  

Til tross for denne utfordringen, kunne systematisk analyse i denne undersøkelsen frembringe 

oversikt over komplekse forhold i kompliserte kontekster i samfunnet (Grønmo, 2016).  

Dataene er analysert ved å lytte til intervjuene flere ganger, lese gjennom notatene og 

transkribere. Deretter ble datamaterialet sortert i koder og kategorier som kunne kaste lys over 

mine forskningsspørsmål og knyttes til oppgavens teoretiske rammeverk. Hvilke koder og 

kategorier jeg valgte ble styrt av teoriene som støtter studien, men også utviklet induktivt. 

Datamaterialet i kvalitative studier som denne er både omfattende, komplekst og uoversiktlig 

(Grønmo, 2016). I denne prosessen var det derfor nødvendig å forenkle og sammenfatte 

innholdet i tekstene gjennom meningsfortetting (Grønmo, 2016; Kvale & Brinkmann, 2017). 

Deretter fulgte mer omfattende fortolkninger og teoretiske analyser. Min studie inkluderer 

derfor både deskriptiv, tematisk og analytisk koding (Kvale & Brinkmann, 2017). Jeg startet 

med deskriptiv koding som handler om hva informantene forteller. Så begynte jeg å se etter 

tema. Temaer som vokste frem ledet til koding av nye kategorier. Deretter vurderte jeg om 

datamaterialet bekrefter eller utfordrer eksisterende teori. Analytisk koding var den mest 

utfordrende typen, men også den mest givende. Den krever tenking på et mer abstrakt nivå, 

innebærer omstendelig utforskning av datamaterialet, fortolkning og refleksjon omkring 

mening. I analysefasen studerte jeg tekstene for å avdekke generelle eller typiske mønstre i 

materialet, men også for å oppdage overraskende eller spesielle tendenser og sammenhenger. 

En kombinasjon av digital og manuell koding ble anvendt under analysen. Både highlighter, 

penn og post-it lapper var en god støtte til digitale verktøy. Vedlegg 5 i oppgaven viser utdrag 

fra dataanalysen.  

 

Hvert intervju ble transkribert kort tid etter at det ble gjennomført og før nytt intervju skulle 

finne sted. Jeg benyttet noen få transkripsjonskonvensjoner, som kolon for å angi forlengelse 

av en lyd eller store bokstaver hvis noen ord ble uttrykt spesielt sterkt i forhold til talen rundt 

(Kvale & Brinkmann, 2017). Dialekt ble oversatt til bokmål. Disse valgene begrunnes med 

det jeg vurderte som nyttig transkripsjon for min forskning. Lengre pauser og latter ble også 

notert i transkripsjonen. Kvalitet på opptaket var bra og uten bakgrunnsstøy. Jeg valgte å 



transkribere selv, noe som gjorde at jeg fikk god innsikt i datamaterialet. Mine egne 

refleksjoner over intervjuene, datamaterialet og masteroppgaven generelt som skjedde 

spontant skrev jeg ned eller spilte inn som lyd på mobilen min. Å notere tiden fra lydfilen 

underveis i transkripsjonen var også en nyttig strategi for å holde oversikt i datamaterialet. 

Når informantenes uttalelser anvendes i analysekapittelet er de gjort om til mer leservennlig 

tekst (Kvale & Brinkmann, 2017).  

3.6 Datakvalitet  

De to viktigste kvalitetskriteriene er validitet og reliabilitet. Det finnes mange forskjellige 

typer validitet og reliabilitet. Truslene til datakvalitet kan ikke unngås helt, men jeg har 

forsøkt gjennom kritisk og systematisk drøfting av datamaterialet og gjennomføring av 

datainnsamlingen å begrense truslene. Validitet dreier seg om datamaterialets gyldighet, mens 

reliabilitet referer til datamaterialets pålitelighet (Grønmo, 2016). Jeg vil argumentere for at 

min datainnsamling er i stor grad gyldig og pålitelig. Utvalget er altfor lite til at resultatene 

kan generaliseres, men det er allikevel mulig å se mønstre som kan tenkes å ha relevans for 

andre skoler og lærere i en liknende kontekst.  

3.6.1 Validitet 

Validitet handler om hvor godt datamaterialet svarer til forskerens intensjoner med 

undersøkelsesopplegget og hvorvidt datamaterialet er gyldig i forhold til problemstillingen 

som skal belyses (Kvale & Brinkmann, 2017). Datamaterialet i denne studien belyser i stor 

grad ulike aspekter ved læreres erfaringer med kollegaveiledning i videregående skole og 

hvilket potensial som ligger i kollegaveiledning som verktøy for skoleutvikling. Validitet har 

mange ulike former og det er umulig å sikre 100 % valid forskning (Cohen et al., 2018). To 

store trusler er hvordan mine subjektive beslutninger påvirker gjennomføring og konklusjoner 

av undersøkelsen, og hvordan forskerrollen påvirker informantenes svar, også kalt 

refleksivitet (Maxwell, 2013). Noen viktige tiltak for å redusere trusler mot validitet i denne 

studien er rike data (Maxwell, 2013). Validiteten styrkes også ved at jeg som forsker hadde et 

kritisk syn på egne fortolkninger (Kvale & Brinkmann, 2017). Andre aktuelle tiltak som 

involvering over tid og kvantitativ støtte har ikke vært mulig på grunn av studiens 

begrensninger. God kjennskap til den empiriske konteksten og teoretiske bakgrunnen i denne 

forskningen anser jeg som en fordel. Jeg har klargjort mitt vitenskapelige utgangspunkt for 



undersøkelsen og beskrevet funnene på en rik måte, slik at det kan få en verdi for andre skoler 

i andre settinger. Bevisst bruk av oppfølgingsspørsmål for å bekrefte min forståelse av 

informantenes svar og unngå konklusjoner som er feil kan også være med på å styrke 

validiteten i denne studien. I min konkrete studie øsker jeg bedre å forstå fenomenet 

kollegaveiledning gjennom læreres erfaringer. Forskningsintervju brukes til å innhente 

menneskers erfaringer og jeg vurderer derfor denne metoden som passende til å undersøke det 

som undersøkes.  

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet referer til datamaterialets pålitelighet og kommer til uttrykk ved at de samme data 

samles dersom samme undersøkelsesopplegget brukes ved ulike datainnsamlinger om de 

samme fenomenene (Grønmo, 2016). Fordi mange samfunnsmessige fenomener er i stadig 

endring og undersøkelsesopplegg i kvalitativ forskning ofte komplekse og fleksible, er 

gjentakelse av datainnsamling på nøyaktig samme måte veldig vanskelig. Reliabilitet i denne 

studien styrkes imidlertid ved at jeg som forsker gjør rede for forskningsprosessen og gjør 

min forskning transparent. Detaljerte beskrivelser av konteksten og forskningsprosessen 

hjelper leseren å spore fremgangsmåten. Å studere datamaterialet flere ganger på ulike 

tidspunkt i prosessen, slik jeg gjorde i denne studien, kan også bidra til å styrke reliabilitet  

(Grønmo, 2016).  

3.7 Forskerrollen og etiske overveielser 

Etiske problemstillinger har preget alle faser av min intervjuundersøkelse. Som forsker har 

jeg forsøkt å ta hensyn til om kunnskap som søkes om kollegaveiledning har vitenskapelig 

verdi og om den bidrar til å bedre deltakerens situasjon, eller situasjonen for hele gruppen de 

representerer, i denne konteksten erfarne lærere. I planleggingsfasen og gjennomføringsfasen 

har jeg vurdert nøye hvordan data skulle innhentes for å klargjøre konfidensialitet i 

forskningen og ivareta informantenes anonymitet. Allikevel opplevde jeg at det var 

utfordrende å holde igjen data som kunne gå ut over anonymiteten og samtidig inkludere det 

som er av betydning for resultatet i studien. Det er i denne sammenhengen viktig å poengtere 

at meldeskjema ble sendt til og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 

og kan leses som vedlegg 1 i oppgaven. 



Selv om jeg forsøkte å få informantenes spontane oppfatninger om emnet uten å lede de til 

spesifikke svar, ble intervjuene preget av mitt ønske om å oppnå kunnskap om tema som 

undersøkes og sikre at jeg får nødvendig data. Min egen forskningsprosess kjennetegnes av 

mange kritiske spørsmål jeg har stilt meg selv, og er påvirket av utallige refleksjoner og 

beslutninger gjort underveis. Min forskerrolle og posisjon som intervjuer har hatt stor 

betydning for resultatene i denne studien. Min egen veilederkompetanse og veiledererfaring 

hadde en betydning for hvilke antagelser jeg hadde om forskningstemaet og farget mine 

analytiske briller. Omfattende lesing av teori, data jeg samlet under piloteringen og min 

nesten daglige praksis med kollegaveiledning påvirket også denne forskningsprosessen. På 

den ene siden gir dette bedre innsikt i og flere unike perspektiver på temaet kollegaveiledning. 

På den andre siden, kan det ha ført til en mer begrenset synsvinkel hos meg som forsker. Alle 

valgene jeg tok underveis har vært avgjørende for konklusjoner i denne studien. Eksempler på 

slike valg er hvordan litteratursøket ble foretatt, valg av teorier, valg rundt datainnsamling 

som inkluderer utforming og gjennomføring av intervjuguiden og intervjuspørsmålene, 

beslutninger som handler om utvalget og til slutt dataanalysen og tolkningen. Det betyr også 

at andre valg kunne ha bidratt til helt andre resultater. 

For å få et bedre kritisk blikk på min rolle som forsker tok jeg video av meg selv under 

intervjuene. Skjermen ble snudd mot meg slik at jeg filmet kun meg selv. Å studere mitt eget 

ansiktsuttrykk og kroppsspråk var veldig nyttig. Det ga meg mulighet til å reflektere over 

egen forskerrolle og bidra til å gjøre nødvendige endringer eller justeringer neste gang. For 

eksempel kunne jeg se hvordan jeg håndterer pauser, lytter, nikker eller smiler og vurdere i 

hvor stor grad det kan påvirke informantene. Denne erfaringen bidro til større bevissthet om 

min forskerrolle, noe jeg håpet ville heve kvaliteten på de andre intervjuene. Jeg var veldig 

bevisst på å vise nøytralitet overfor informantenes uttalelser, samt skape tillitt og trygghet. At 

forholdet ikke var symmetrisk ble tydelig for meg når informantene utrykte usikkerhet i hva 

jeg som forsker var ute etter. Da forklarte jeg at jeg er ute etter deres erfaringer og ikke sitter 

med noen fasit på mine spørsmål. Som forsker er jeg allikevel i en maktposisjon og definerer 

situasjonen ved å bestemme tema for samtalen og spørsmålene som stilles.  

Forskerbias finnes i alle faser og er umulig å unngå. Det menneskelige samspill i en 

intervjuundersøkelse påvirker de involverte personene, kunnskapen som produseres og er 

derfor fylt med moralske og etiske spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2017). Denne bevisstheten 



har vært viktig i tolkning av data i denne intervjuforskningen. God forberedelse, nok 

kunnskap om tema og metode kan ha bidratt til at jeg lykkes bedre som forsker.  

3.8 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg redegjort for mitt vitenskapelige ståsted, for å understreke at det har 

en betydning for resultatene i denne forskningen. Verdenssyn og kunnskapssyn som preger 

tolkning av studiens data er forklart. Videre har jeg begrunnet valg av forskningsdesign og 

beskrevet prosessen med datainnsamling, for å gi prosjektet større transparens. Utvalget og 

empirisk kontekst ble presentert, empiriske data systematisk innsamlet og analysert. Studiens 

validitet og reliabilitet ble også vurdert. Til slutt ble etiske dimensjoner og forskerrollen ved 

studien belyst, for å påpeke at den ikke er fri for bias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Analyse og drøfting 

Funnene i denne studien, slik de kommer til uttrykk gjennom utvalgte informanter og mine 

tolkninger av deres uttalelser om tema kollegaveiledning, kan ha en betydning for både 

skoleledere, resurspersoner og lærere. Sentrale empiriske funn representeres av to 

hovedkategorier. Den første handler om veiledere som kritiske venner, mens den andre er 

skoleutvikling.  

Begrepet kritisk venn sier noe om forholdet mellom lærere som deltar i kollegaveiledningen. I 

tillegg, sier dette begrepet også noe om innholdet og strukturen i veiledningssamtalen som 

gjennomføres. Funnene og drøftingen i denne delen gir svar på den første delen av min 

problemstilling: Hva kjennetegner læreres erfaringer med kollegaveiledning i videregående 

skole? Det som skjer på dette nivået kan ha en betydning for skoleutvikling. Det har derfor 

vært vanskelig å skille disse to kategoriene fra hverandre. Jeg har allikevel valgt et slikt fokus 

for å få frem hovedfunn i min studie og drøfte viktige elementer ved kollegaveiledning. Det 

betyr at jeg først vil se nærmere på læreres erfaringer med kollegaveiledning slik den 

gjennomføres av kollegaparene.  

Deretter vil jeg rette søkelyset på kollegaveiledning som et verktøy for skoleutvikling og 

knytte dette til tre ulike underkategorier: profesjonsutvikling, ressurspersoner og 

undervisningspraksis. Denne delen handler spesielt om skolelederes ansvar for å 

implementere, tilrettelegge for og følge opp arbeidet med strukturert kollegaveiledning i 

skolen. Skoleleders ansvar blir belyst fra et lærerperspektiv, altså de aktørene i skolen som 

faktisk utfører kollegaveiledning, gjennom å observere og veilede hverandre. Funnene som er 

sortert under skoleutvikling gir svar på den andre delen av min problemstilling Hvilket 

potensial ligger i kollegaveiledning som et verktøy for skoleutvikling? 

4.1 Veileder som kritisk venn  

Kollegaveiledning er en dialogisk virksomhet. Kommunikasjonen og samarbeidet som foregår 

mellom lærere, både når de gjennomfører kollegaveiledning og ellers i skolen kan ha en 

betydning både for kollektiv utvikling ved skolen og utvikling på individnivå. I lys av min 

problemstilling undersøker jeg hva som kjennetegner kollegaveiledning mellom erfarne 

lærere.  



4.1.1 Relasjoner mellom lærere i kollegaveiledning 

Et viktig funn i min studie er at alle informantene har tosidige erfaringer med 

kollegaveiledning. Disse erfaringene står i kontrast til hverandre, samtidig som de er gjensidig 

avhengig av hverandre for at utvikling og effektiv kollegaveiledning skal finne sted. Det 

handler om å få positive bekreftelser på sin praksisutøvelse og støtte til det en gjør, samtidig 

som en utsetter seg for et kritisk blikk på egen praksis. På den ene siden dreier dette seg om 

tillit og trygghet i forholdet mellom lærere som ønsker hverandre vel, derav begrepet venn. På 

den annen side er observasjoner og refleksjoner som kan kaste et kritisk blikk over det som 

skjer i klasserommet og utfordre lærerens praksis avgjørende for å få nye perspektiver i sin 

yrkesutøvelse. Det er i denne sammenhengen begrepet kritisk spiller en viktig rolle. Disse 

begrepene satt sammen til kritisk venn poengterer hvor vanskelig det kan være å finne riktig 

balanse mellom støtte og utfordring, noe som informantene uttrykker som problematisk. Det 

er enighet blant informantene om at trygghet er helt avgjørende for at veiledere skal kunne 

utfordre hverandre. Disse funnene er i samsvar med dataene fra pilotintervjuene. Trygghet og 

tillitt i kollegaveiledningsforholdet beskrives som en forutsetning for vellykket 

kollegaveiledning både i handlings- og refleksjonsmodellen og det internasjonale 

kollegaveiledningsprogrammet (Foltos, 2013; Lauvås et al., 2017). Kollegaparet fra 

Utviklingsdalen videregående skole, Birk og Bente, beskriver kommunikasjonen mellom dem 

som trygg, åpen, og ærlig. Trygg kan knyttes til støttende og bekreftende kommentarer, mens 

ærlig og åpen kan bety at det er rom for å stille undersøkende eller kritiske spørsmål. Selv om 

alle informantene har positive erfaringer med kollegaveiledning innrømmer de at det også kan 

være skummelt og ubehagelig. Bente forteller følgende:  

Jeg har vært med på kollegaveiledning helt siden jeg startet her. Så det var litt 

skummelt i starten, men nå føler jeg at det er veldig allright, da.  

Adam forteller om sine erfaringer:  

Ja, det kan være litt ubehagelig, fordi at man, i hvert fall de jeg kommer på her og nå, 

av observasjonssituasjoner, så handler det om at man finner ut man ikke ser så godt 

som man trodde, da. Så det kan være litt ubehagelig. 

Alle informantene sier at det er betryggende og viktig å få en bekreftelse på at de gjør en god 

jobb. De uttrykker samtidig at det er først når de går ut av sin komfortsone at 

kollegaveiledning begynner å bli interessant. Da må deltakere være trygge på at de vil 



hverandre vel og at de sammen kan undersøke, prøve og feile for å finne nye måter å løse 

vanskelige situasjoner på. Dette er en prosess. Verken skoleledere eller lærere bør forvente at 

det vil føles naturlig å bli observert i klasserommet hvis man ikke er vant til det fra før. En 

lærers praksis er noe svært personlig og det er ikke enkelt å utsettes for observasjon (Lauvås 

et al., 2017). Det betyr ikke at kollegaveiledning med observasjon ikke kan utvikles til å bli et 

nyttig pedagogisk verktøy. En av lærerne som ble intervjuet under piloteringen avsluttet 

intervjuet med å si at det ville vært veldig rart å jobbe som vanlig lærer etter å ha blitt vant til 

strukturert kollegaveiledning. Dette var ment som en positiv kommentar og beskrivelse av 

kollegaveiledningen. Den andre læreren fra piloteringen hadde kun erfaring med samarbeid i 

fagavdelinger fra tidligere arbeidssted. Der ble det diskutert hva og eventuelt hvordan 

læreroppgaver skulle gjøres, men ikke hvorfor. Derfor hadde denne læreren positiv erfaring 

med kollegaveiledning som åpner for dypere refleksjoner over, samt begrunnelser for hvorfor 

en handler på en bestemt måte.  

Adam forteller om en ettersamtale:  

Så det var interessant. Blir på en måte konfrontert med hva man ikke ser, da.  

Jeg spør om han kan utdype dette og han svarer:  

Man ser seg i en annen rolle, da, man er plutselig ikke den autoriteten man er, at 

elevene sitter og gjør narr, da, det kan være litt ubehagelig.  

Her får Adam veldig tydelig frem hvorfor lærere kan oppleve det som både interessant og 

ubehagelig å ha med seg noen inn i klasserommet. Det er ingen god følelse å få vite at man 

ikke hele tiden har kontroll og kanskje også ansvarliggjøres for det. Samtidig er det også 

viktig å huske på at alternativet er ikke å få vite hva som egentlig skjer. Ved at lærere bytter 

på å observere hverandre og gjør det mange ganger, vil de få mulighet til å få en felles 

forståelse for at ingen lærere har kontroll over alt hele tiden, og at det heller ikke er meningen 

å sjekke det. Samtalen mellom Birk og Bente illustrerer dette:  

Jeg tror det er veldig viktig å liksom trygge folk på at det her ikke er noe sånn.. holdt 

på å si en vurderingssituasjon. (Bente) 

Ja, det er nokså viktig. (Birk i bakgrunnen) 

At det er ikke liksom.. du skal ikke inn og bli dømt nå. (Bente) 



Nei, man skal ikke vurdere hverandre. (Birk) 

Allikevel vil mange føle at de blir vurdert, siden de er spent på det veilederen har sett i 

klasserommet. Foltos (2013) er veldig tydelig på at kollegaveiledning ikke handler om 

kontroll og evaluering, men utvikling. Når man forstår at det ikke handler om å bli vurdert, vil 

kanskje terskelen for å diskutere utfordringer sammen være lavere. Ved å se hva som fungerer 

eller ikke fungerer i ulike klasseromssituasjoner og hvordan forskjellige lærere underviser, 

blir man også selv inspirert til å prøve ut nye ting. Dette er noe informantene bekrefter.  

Teorien brukt i denne studien poengterer et likeverdig forhold mellom erfarne kolleger som 

en viktig del av kollegaveiledningen, noe informantene er også opptatt av i intervjuene. Et av 

funnene er at alle informantene forteller hvor forsiktige lærere er i veiledningssamtalene fordi 

de ikke ønsker å si noe upassende til kolleger som har både lærerutdanning og lærererfaring. 

Dette kan sees i lys av endringen og utviklingen av lærerrollen de siste tiårene (Bjørndal, 

2017; Dahl, 2016), som sier noe om hvor lite lærere har vært utsatt for slike arbeidsformer 

som strukturert kollegaveiledning. Det internasjonale kollegaveiledningsprogrammet som jeg 

omtaler i teorikapittelet, løser dette med at veileder er en lærer med veilederkompetanse som 

kan ivareta mange av de sensitive elementene ved kollegaveiledningen på en profesjonell 

måte (Foltos, 2013). 

Bente sier følgende mens Birk nikker:  

Det skal ikke være sånn at en som har mer erfaring eller har jobbet lengre skal være 

en veileder eller noe sånt, det skal være en flat struktur. 

Selv om kollegaveiledning innebærer flat struktur, kan mange lærere være bevisst at de har 

ulike bakgrunner, erfaringer, styrker og svakheter. Dette kan utfordre det likeverdige 

forholdet i kollegaveiledningen. Nettopp derfor er det viktig å ha felles diskusjoner om dette 

og avklare hva som ligger i begrepet kollegaveiledning. Flere forskere understreker 

kollegaveiledningens kompleksitet (Bjørndal, 2017; Foltos, 2013; Lauvås et al., 2017). 

Nettopp derfor kan skoleledere unngå å fokusere på veieldningsteori og veilederkompetanse, 

men samtidig kan mangel på kunnskap og opplæring føre til misforståelse eller motstand. Mitt 

inntrykk er at alle informantene unngår begrepet veiledning, eller til og med sier at veiledning 

ikke er det man driver med i kollegaveiledningen. Dette synes jeg er et interessant og litt 

overraskende funn. De bruker heller begreper som «observasjoner», «refleksjoner» og «før- 

og ettersamtaler». En av årsakene kan være at veiledning assosieres sterkere med rådgivning 



og et asymmetrisk forhold. Dette igjen kan forklares med at veiledning ble først og fremst 

anvendt i læreryrket for å veilede lærerstudenter og nyutdannede. Birk forteller om en erfaring 

fra en annen skole hvor han har sett ting han ikke turte å ta opp:  

Fordi da begynner man å liksom, ja, da går man inn i en veileder.. eller det blir mere 

kritikk.. og det er ikke intensjonen med dette her. Det er litt farlig, også, ikke sant, da 

blir man litt sånn ja, litt forsiktig. 

Bente er enig i dette og sier:  

Ja. Det er jo liksom en utfordring med den kollegaveiledningen hvis man er med noen 

man tenker at det her var ikke helt bra, da. Og så, prøve da, å pakke det inn i kun 

observasjon og ikke kritikk eller veiledning, da. 

Kollegaparet bruker begrepet veiledning som kritikk eller vurdering, og noe lærere ikke skal 

praktisere. Det er mulig informantene ikke var veldig bevisst måten de uttrykte seg på akkurat 

da, men det er interessant hvordan begrepet veiledning kan forstås og misforstås. I lys av både 

handlings- og refleksjonsmodellen og det internasjonale kollegaveiledningsprogrammet er 

kollegaveiledning nettopp et verktøy til å stille undersøkende og kritiske spørsmål som kan få 

lærere til å reflektere og å videreutvikle sin praksis, utfra sine ønsker og sin egen praktisk 

yrkesteori (Foltos, 2013; Lauvås et al., 2017). Dette kan skje uten at den som har observert 

sier sin mening. Adam er ikke like bevisst forskjellen mellom observasjon og tolkning, som 

kollegaparet fra Utviklingsdalen videregående skole er. De sier at observasjon fremfor 

tolkninger er en trygghet i slike vanskelige situasjoner. Derfor er kunnskap om observasjon 

som en profesjonell ferdighet nødvendig (Bjørndal, 2017). De understreker også taushetsplikt 

som en viktig faktor som bidrar til trygghet. Bente sier:  

Nei. Så det er en trygghet i det at.. 

Så fortsetter Birk:  

Trygghet i det at vi som har observert det, det er vi som har eierskap til det. Det er vi 

veldig bevisst på, akkurat det.  

Det kan være viktig å avklare om og hvor observasjoner, notater eller referater noteres og 

hvordan dette gjøres. Igjen er det relevant å være bevisst hvordan lærere kommuniserer og 

hvilke kommunikasjonskanaler bør brukes i ulike situasjoner (Jacobsen & Thorsvik, 2016).  



Ane påpeker at nettopp det likeverdige forholdet bør ufarliggjøre kollegaveiledningen:  

Jeg tenker og at når det er kollega på lik linje som er veileder, at da skal det oppleves 

som mindre truende, at det ikke er kontroll i ledelsen, at det er noen det går an å 

diskutere pedagogiske spørsmål med og at det skal være helt ufarlig da.  

For å ufarliggjøre kollegaveiledning må ikke lærere se på undervisning som riktig eller feil, 

men heller tenke at den praktiseres på mange forskjellige måter og være åpen for nye 

perspektiver (Foltos, 2013).  

Ane avslører også at hun ser utfordringer selv om kollegaveiledning har en flat struktur:   

Jeg tror nok at det er en del som gruer seg for å ta opp ting som kanskje ikke har 

fungert så bra. […] Jeg tror det blir mye fokus på det positive og det skal det være 

også men, også - å ta det et hakk videre og kunne drøfte de tingene som kanskje ikke 

er på topp. 

Når jeg spør henne hva som skal til for å få det til, svarer hun: 

Det er jeg usikker på, ja, vi har jo snakket litt om det, skal vi inn og på en måte, skal vi 

legge klarere føringer for de samtalene, skal vi ha noe mer opplæring i veiledning, 

veiledningsteori. Det står på en måte litt i konflikt med det lavterskelperspektivet og 

også at det for noen kan oppleves nok som litt skummelt, hvis en skal fokusere på det 

kritiske blikket da, så det er en nøtt vi ikke har knekt for å si det sånn. 

Ane, som koordinerer kollegaveiledningen, men ikke deltar i selve gjennomføringen, ønsker 

at lærere skal tørre å utfordre hverandre, samtidig som hun ønsker at det skal være et 

lavterskeltilbud hvor alle deltar. Det Ane mener er i konflikt med hverandre, kan tolkes som 

løsning på utfordringen. Det vil si at en tydeligere struktur og mer opplæring kan bidra til at 

flere blir tryggere på kollegaveiledning, og at flere dermed vil delta og få mer ut av det også. 

At en strengere struktur og tydelig forventning fra ledelsen kan virke motiverende på 

personalet bekreftes av informantene fra Utviklingsdalen videregående skole  

Adam på sin side mener at et konkret observasjonsfokus og ønske om å bli observert og 

utvikle seg skaper tillit:  



Det kan være utfordrende det med autoritetsgrunner, det har kanskje noe med tillit å 

gjøre, at man er i hvert fall veldig klar på hva man skal observere, da. Og ikke minst 

at man ber om det. 

Videre utdyper Adam:  

Jeg vet ikke om jeg har noen konkrete eksempler på det, men det er jo kanskje, altså, 

bli litt kjent med bakgrunnen til hverandre. […] Og at man forteller at man ønsker å 

bli bedre eller at man ønsker å bli observert. Det er jo en form for tillit, da. Det at jeg 

har lyst å bli observert av deg.  

Teorien støtter også tanken om at lærerens indre motivasjon og villighet til å delta er et godt 

utgangspunkt for vellykket kollegaveiledning  (Foltos, 2013; Lauvås et al., 2017). Derfor har 

skoleledere et spesielt ansvar i å strukturere kollegaveiledning på en god måte (Stålsett, 

2009). Å vise interesse for å bli kjent med de man veileder er også noe kollegaveiledere i det 

internasjonale programmet trekker frem som viktig. Dette kan for eksempel være under 

lunsjtid hvor kollegaparet velger å sette seg sammen, eller at det settes av noe fellestid til 

dette. I lys av teori om kommunikasjon i skolen kan det understrekes at lærere som er i et 

kollegaveiledningsforhold, bør være bevisst både formelle og uformelle samtaler i ulike 

kontekster, for å bidra til en tryggere relasjon (Jacobsen & Thorsvik, 2016). Noen kan kanskje 

begynne å snakke om observasjoner når man møter hverandre ved kaffemaskinen og da er det 

også viktig å være forberedt på hvordan man ønsker å takle det og hvilken betydning det har 

for forholdet og kommunikasjonen mellom kolleger. 

Et neste viktig funn handler om tverrfaglighet. Ane, som samarbeider tett med ledelsen om 

struktur på kollegaveiledning ved sin skole begrunner hvorfor de har satt sammen 

kollegaparene på tvers av fagavdelinger:  

[…] Vi tenkte at denne gangen så skulle en helst ikke ha samme fag. Vi ønsket at de 

skulle observere litt på tvers av avdelinger, for dette her er sånn allmenne temaer, ikke 

sant, som ikke er spesielt knyttet til fag og at det kan være okei av og til å se andre enn 

de som du ofte er sammen med i samarbeid. 

Informantene bekrefter at Anes argumenter fungerer godt i praksis. Adam, Bente og Birk er 

enige om at det er interessant å samarbeide med noen på tvers av fag. Dette begrunnes med at 

man tidligere har valgt kolleger fra samme fagavdeling som en kanskje kjenner godt og er 



vant til å samarbeide med. På Adams skole har ledelsen bestemt kollegaparene på tvers av 

fag. På skolen til Bente og Birk, har ledelsen derimot gitt lærerne frihet til å velge selv, men 

med en klar bestilling om at de må være fra ulike fagavdelinger. Birk og Bente mener begge 

at denne friheten kan være med å skape trygghet. De er godt fornøyd med å ha valgt 

hverandre som kontaktlærere for samme klasse og at den samme klassen observeres i ulike 

fag. Flere lærere fra en videregående skole på Østlandet 2 som satte i gang strukturert 

kollegaveiledning denne våren og gjennomførte en evaluering, som jeg fikk tilgang til, 

understreker nettopp dette. Interessen for å observere samme klasser i forskjellige fag er altså 

stor, og samarbeid med kolleger på tvers av fagavdelinger med ulike pedagogiske 

tilnærminger er ønskelig. Informantene fra pilotintervjuene er også enig i dette. Adam mener 

at en slik struktur kan være med på å løse utfordringen med likeverdig forhold mellom lærere, 

fordi man da ikke ser på det faglige, men er opptatt av generelle pedagogiske spørsmål. Adam 

forteller at det er mer spennende og nyttig å diskutere klasseledelse, relasjoner med og 

mellom elever, undervisningsmetoder og læringsstrategier mer generelt. Dette støttes av 

kollegaparet Bente og Birk. De mener også at kollegaveiledning er en prosess og at det kan 

være fornuftig å starte med lærersamarbeid mellom de som kjenner hverandre godt og er 

trygge på hverandre, før man eksperimenterer med andre strukturer. Samarbeidet mellom 

lærere fra samme fagavdeling kan fort begrenses til å planlegge og dele 

undervisningsopplegg. Det er lærere ifølge Adam allerede gode på. Utfordringen er å 

gjennomføre undervisningsoppleggene i praksis og se på det som skjer i møte med elevene. 

Kollegaveiledning med observasjon gir en unik mulighet til det.   

4.1.2 Samtalestruktur i kollegaveiledning 

I min undersøkelse er informantene i varierende grad bevisst hvordan de strukturer 

veiledningssamtaler. Ingen av dem nevner noe om hvem som leder samtalen og alle uttrykker 

noe usikkerhet over samtaleforløpet. I motsetning til Adam, har kollegaparet fra 

Utviklingsdalen videregående skole en klar tanke om at strukturen går ut på en førsamtale, 

observasjon og ettersamtale. De sier at den som er blitt observert er spent på å høre hva den 

andre læreren så. De sier at det er kanskje det første som skjer i samtalen. Ane gjennomfører 

ikke kollegaveiledning, fordi hun som ressursperson ønsker å være tilgjengelig for andre 
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lærere, ved å stille opp ved sykdom eller som vikar for at lærere kan observere hverandre. 

Hun sier følgende om veiledningssamtaler ved sin skole:  

Det vet jeg rett og slett ikke fordi det er opp til hvert enkelt par. Men vi har jobbet med 

å formulere noen observasjonsfokus og noen ting en ønsker å finne ut, men akkurat 

hvordan denne samtalen foregår, det er litt opp til hver enkelt. 

Sitatet til Ane sier kanskje noe om at ledelsen gir kollegaparene litt for mye frihet til at de skal 

kunne ta gode valg med tanke på samtalestrukturen. Hun forteller at det ikke er satt noe krav 

til hvor lang veiledningssamtalen skal være og det er heller ingen mal for samtalen. Det kunne 

vært hensiktsmessig å formidle noen enkle maler som kan være støtte til de som trenger det 

gjennom kommunikasjonskanaler som lærere er kjent med. Adam, som er fra samme skole 

som Ane, sier at den samtalen kan vare bare ti minutter, rett etter timen, for da husker man 

timen godt. Ane på sin side håper dette er en lengre og dypere samtale hvor lærere reflekterer 

sammen og tør å utfordre hverandre også. Det kan tolkes som om en slik forventning ikke er 

tydelig kommunisert til alle lærere på Fremtidstoppen videregående skole. Adam tenker høyt 

når han sier at det kunne vært fint å ha et observasjonsskjema selv om det ikke alltid passer til 

det som observeres. Bente og Birk derimot er veldig tydelige på forskjellen mellom 

observasjon og tolkning, og Bente forteller om ulike skjema som hun har lært å bruke av 

ressurspersonen på sin skole.  

Adam forteller videre om sin rolle i ettersamtalen: 

Nei, men da har jeg en lyttende rolle og hun forteller hva hun har sett, og spør, hva 

jeg tenker om, hvordan jeg synes det momentet gikk, hvordan synes jeg den 

avslutninga gikk, eller. Og så snakker vi om det hun har sett, da.  

Det kan være vanskelig å forstå hva Adam egentlig prøver å si, men «lyttende rolle» kan 

tolkes som om målet med observasjon er at læreren skal få vite hva som er blitt observert 

fortest mulig. Han uttrykker heller ingen klar mening om hvem som bør reflektere mest i slike 

samtaler. Bente og Birk understreker betydningen av at observasjoner skilles fra tolkning og 

at de legges frem i en ettersamtale. Og så legger Birk til noe som er interessant, og som 

illustrerer at observasjon og refleksjon skilles fra veiledning:  

Og uten at det blir noe sånn.. nei det skal jo ikke være noe sånn veiledning. 



Bente sier seg helt enig i dette og Birk fortsetter:  

Man skal jo ikke si at du burde det og det, for det blir noe helt annet. Så det er kun 

observasjon, og så er det litt refleksjoner.  

Her er det igjen tydelig at veiledning assosieres med å gi råd eller fortelle hvordan ting skal 

gjøres. Om man tar utgangspunkt i mesterlæremodellen, så kunne det være riktig. Med tanke 

på handlings- og refleksjonsmodellen og det internasjonale kollegaveiledningsprogrammet 

som jeg benytter som mitt teoretiske rammeverk, handler kollegaveiledning nettopp om å 

stille spørsmål, uten at man gir råd eller nødvendigvis har noen svar selv. Denne forståelsen 

av kollegaveiledning skaper trygghet og løser utfordringen med å være redd for å ta opp det 

som er ubehagelig. Det bør være en felles forståelse mellom lærere om at de forplikter seg til 

kritisk analyse, gjennom å stille hverandre kritiske, undersøkende spørsmål og sammen være 

nysgjerrige på nye perspektiver, uten at den ene læreren sitter med et fasitsvar (Kvam, 2018; 

Lauvås et al., 2017). På denne måten kan de analysere situasjonen de ønsker å løse før de 

trekker raske konklusjoner som kan være feil.  

Refleksjonen skal være først og fremst hos den som observeres, fordi det er den læreren som 

underviser alene og har ansvar for klassen. Hvis den læreren ønsker å gjøre noe, bør det være 

ut fra hans eller hennes egen praktiske yrkesteori, ikke observatørens (Lauvås et al., 2017). 

Det siste erfarne lærere trenger er at noen forteller dem hvordan de skal gjøre jobben sin 

(Foltos, 2013). Målet med kollegaveiledningen slik den presenteres i denne studien er å 

veilede kolleger til å bygge egen kapasitet for å takle utfordringer selv, ikke skape 

avhengighet (Foltos, 2013). Innspill fra andre kolleger kan være nyttig om lærere selv ønsker 

det og om de har fått mulighet til å reflektere litt selv først, før de får vite hva observatøren 

har å si. Samtidig må den som observerer og stiller spørsmål, altså den som bør veilede og 

lede samtalen, være bevisst hva slags spørsmål som stilles og måten det kommuniseres på, 

inkludert kroppsspråket. Å kjenne til eller ha tilgang til ulike måter å strukturere 

veiledningssamtaler på og strategier for veiledning kan bidra til kvalitet i kollegaveiledningen 

(Mathisen, 2015). I løpet av intervjuet kommer informantene med uttalelser som er litt 

forvirrende. For eksempel forteller Bente først at observasjoner ofte kommer først i samtalen, 

men så på et senere tidspunkt i intervjuet sier hun følgende:  

Ja nei, tenker at den som har blitt observert, da, at man kanskje kan si noe i starten, 

det her var på en måte min opplevelse og så kommer observasjonene.  



Dette kan tolkes som noe informanten blir mer bevisst jo lengre vi snakker om det, eller at 

hun har litt ulike erfaringer med den strukturen. Det kan også være at hun er usikker eller ikke 

husker, og dermed tenker høyt hvordan strukturen bør være. Det kan også bety at kollegaparet 

har funnet en måte å kommunisere på som fungerer for dem. Et viktig funn kan sies å være 

mangel på metakommunikasjon, altså en samtale om hvordan samtalen bør være. Det ligger 

mye potensial dette. Ingen av informantene nevner dette. Hensikten med metakommunikasjon 

er å gjøre veiledningssamtalen bedre og klargjøre relasjoner, og dermed være med på å skape 

trygghet i forholdet (Børresen, 2005). Metakommunikasjon kan derfor være et nyttig verktøy 

som kan bidra til bedre kvalitet i kollegaveiledningen (Bjørndal, 2017). Ved å strukturere 

veieldningssamtalen, eller i det minste være klar over ulike modeller og bevisst velge eller 

vrake en struktur som er hensiktsmessig, vil kunne bidra til mer effektiv kommunikasjon 

mellom kolleger (Lauvås et al., 2017; Mathisen, 2015). I tillegg vil det hjelpe lærere å holde 

fokus i samtalen.  

I hvor stor grad samtalen bør struktureres er noe som ledelsen kan bestemme eller det kan 

overlates til lærere. Det kan også støttes av ressurspersoner eller tilpasses ulike kollegapar. 

Teorien om kommunikasjon i skolen påpeker at det finnes mange ulike 

kommunikasjonskanaler å formidle dette gjennom. Det er en vurdering skoleledere bør ta i 

samarbeid med lærere, slik at informasjonen oppleves som lett tilgjengelig. Den største 

utfordringen synes å være at lærere ikke ser på seg selv eller hverandre som veiledere eller 

veiledning som den aktiviteten de faktisk praktiserer. Derfor kan avklaring av begreper og 

roller være svært viktig.  

4.2 Kollegaveiledning som skoleutvikling 

Kollegaveiledning som et verktøy for skoleutvikling foregår både gjennom kollektiv utvikling 

og utvikling på individnivå. For å vise ulike nivåer som kollegaveiledning utspiller seg på i 

skolen vil jeg dele skoleutvikling i tre underkategorier. Den første fokuserer på skolen som 

organisasjon og den kollektive profesjonsutviklingen som skoleledere har ansvar for å 

tilrettelegge for. Den andre er ressurspersoner, som fungerer som en støtte til både ledelsen og 

lærere, og er dermed et viktig mellomledd som kan ha ansvar for oppfølging av og sikre 

kvalitet i arbeidet med kollegaveiledning. Den tredje og siste er undervisningspraksis, som 

sier noe om hvilken betydning kollegaveiledning har for læreres praksis i klasserommet og 



egen utvikling som profesjonsutøvere. Et godt og vellykket samarbeid mellom disse aktørene 

kan bidra til positiv skoleutvikling.  

4.2.1 Kollegaveiledning og profesjonsutvikling 

Et fellestrekk fra intervjuene er at de fire informantene gir alle uttrykk for at arbeidet med 

kollegaveiledning henger tett sammen med en felles kultur på skolen som legger vekt på 

samarbeid og deling. Adam fra Fremtidstoppen videregående skole uttrykker dette på 

følgende måte: 

Det er en del av en kultur, da, av en holdning. Ikke kollegaveiledning i seg selv, isolert 

sett. Kollegaveiledning er liksom en del av en holdning. En idé, om at man blir bedre 

sammen.  

Dette kan tolkes som at en slik skolekultur gjør det lettere å gjennomføre kollegaveiledning. 

Samtidig kan det bety at kollegaveiledning bidrar positivt til en slik holdning ved skolen. 

Skoleledere bør ta utgangspunkt i den skolekulturen de mener er representativ for deres skole 

når de vurderer å implementere og tilrettelegge for kollegaveiledning (Stålsett, 2009).  

Videre knytter tre av informantene kollegaveiledning direkte til skolenes utviklingsarbeid. 

Adam fremhever også den kollektive utviklingen, men uten å nevne skolens mål eller den 

strategiske planen. Dette kan tyde på at Utviklingsdalen videregående skole lykkes bedre i å 

formidle betydningen kollegaveiledning har for skoleutvikling. Når jeg spør om kollegaparet 

kan si noe om målet med kollegaveiledningen svarer Bente følgende: 

Jeg tenker, skolens overordnet mål, det er en form for et utviklingsarbeid. Vi har hatt 

ulike fokus, vi har hatt vurdering for læring, og da har ofte det vært en form for 

fokusområdet innenfor kollegaveiledningen. 

Hun utdyper innholdet i utviklingsarbeidet, mens Birk fortsetter å nikke bekreftende: 

Ja, altså pedagogikken, da, det vi driver med hver dag, for å gjøre oss og elevene 

bedre. 

Bente fortsetter om betydningen av kollegaveiledning: 



Det er en positiv ressurs som jeg tror også skolen, i hvert fall her vil satse mer på, enn 

at det skal tas bort, sånn at det er jo et satsningsområde. 

Birk sier seg enig i dette:  

Jeg synes at det her er positivt. 

Bente og Birk ser en tydelig sammenheng mellom det lærere samarbeider om i 

kollegaveiledningen og skolens mål. Dette forklares med at kollegaveiledning er et 

satsningsområde og at ledelsens støtte har stor betydning. Informantene virker å være bevisst 

på at skolens mål kan nås gjennom satsning på kollegaveiledning, fordi den gjør at læreres 

praksis i klasserommet og elevene utvikles. En slik tankegang tydeliggjør samarbeidet 

mellom ledelsen og lærere for å nå felles mål. Selv om Birk uttrykker enighet med Bente, er 

det hun som formulerer sine tanker. Birk kan være påvirket av situasjonen og derfor ikke 

utfordre Bentes oppfatning. Samtidig kommer det frem i andre sammenhenger hvor Birk tar 

initiativ til å snakke at dette er i tråd med hans syn også. Sammenhengen mellom 

skoleutvikling og kollegaveiledning er også tydelig hos Ane, ressurspersonen fra 

Fremtidstoppen videregående skole:  

Vi pleier som regel å være involvert i et prosjekt som har en tilknytning til strategisk 

plan. […] Jeg tror de fleste ser at vi lærer av hverandre og utvikler oss i takt da, blir 

bedre og for å nå mål i strategisk plan. 

Det virker som ledelsen på begge skolene har lyktes i å formidle kollegaveiledning som en 

positiv ressurs for lærere, elever og skolen. En av faktorene kan være at kollegaveiledning 

prioriteres som en viktig og riktig satsning av skoleledere på begge skolene (Foltos, 2013; 

Lauvås et al., 2017). At ledelsen har en stor betydning for vellykket arbeid med 

kollegaveiledning støttes videre av Bente, mens Birk nikker:  

Ja, jeg tenker også at det er bra at det er en liksom sånn tydelig forventning fra 

ledelsen sin side om at det her skal gjennomføres. Vi blir jo ikke direkte, jo vi blir på 

en måte sjekket om man har gjennomført det, og det fører også til at de fleste er på en 

måte motivert til å gjøre det her, da.  

Det virker som spesielt ledelsen på Utviklingsdalen videregående skole er gode på å 

tilrettelegge for kollegaveiledning og støtte lærere, samtidig som de har klare forventninger til 



deltakelsen og gjennomføringen av prosjektet. Min tolkning er basert på følgende sitat fra 

Adam hvor han ønsker bedre oppfølging fra ledelsen på sin skole: 

Min erfaring er at den er litt flytende prosess. Fordi det på grunn av, altså hvordan 

ukene er organisert, så er det sånn at det plutselig ikke blir noe oppfølging. […] Også 

hvis vi legger opp til en oppfølgingssamtale og så er det en som er syk og så er det, 

ting bare sklir ut, da.  

Videre forteller han:  

 Jeg tror det må struktureres. Det må være at ledelsen tilrettelegger for det. Kanskje til 

og med komme med noen konkrete tiltak at denne uken, eller denne måneden skal vi 

gjøre det. Fordi hvis man bare sier at nå skal dere observere hverandre, finn en tid en 

gang i løpet av året, så skjer det ikke.  

Adams erfaringer er at det er nødvendig med struktur og oppfølging for å gjennomføre 

kollegaveiledning på en god måte. Dette har en betydning for skoleledere og hvilke 

avgjørelser de tar når de ønsker å tilrettelegge for slikt arbeid på sine skoler. Et dilemma 

virker å handle om tillitt og frihet på den ene siden, og tydelig lederskap og forventning på 

den andre siden. Hvordan kan dette løses? Er det mulig å tilpasse kollegaveiledningen til ulike 

behov og ønsker hos lærere? Mulig løsning kan være noe innramming fra ledelsen og noe 

frihet innenfor den strukturen, med oppfølging fra ressurspersoner. Ansvarsfordeling og 

rolleavklaring er viktig i denne sammenhengen (Bjørndal, 2017). 

Ane har en forklaring på manglende oppfølging, fra sitt perspektiv som ressursperson:  

Jeg ønsker at det kan være lav terskel, det er nok det at en tenker at dess lavere 

terskelen er dess større sjanse er det for at flere faktisk vil gjennomføre det, uten å 

være så negative.   

Hun forteller videre at de ønsker å nå alle med kollegaveiledning, noe som betyr at de har 

mindre kontroll over det som foregår, fordi de ikke rekker å følge opp alle. Det Ane 

kommenterer her er at både kollegaveiledere og ledelsen må stole på ansatte og slippe 

kontrollen. Fordelen med en slik modell er at alle involveres og alle bytter på å veilede og 

observere hverandre. Ulempen er at det kan bli uoversiktlig og for mange par å følge opp. Jeg 

tolker det som positivt å ha forhold som er tillitsbasert. Samtidig kan det være rom for å 

utnytte situasjonen og ikke gjøre det som forventes, eller rett og slett handle om en lærer eller 



et kollegapar som trenger strengere struktur og tettere oppfølging for å lykkes. Dette kan for 

eksempel ressurspersoner og ledelsen samarbeide om og tilpasse kollegaveiledningen for at 

flest mulig vil motiveres til å delta. Selv om de fleste lærere vil sette pris på friheten og 

fleksibiliteten er det ofte nødvendig med oppfølging, klare frister, påminnelser og en struktur 

som gir støtte slik at alle kan gjennomføre ønsket løp i en hektisk hverdag.  

Kollegaparet fra Utviklingsdalen videregående skole mener at struktur og oppfølging kan 

oppleves som motiverende. Dette er et viktig funn som står i kontrast til Anes resonnement. 

Birk forteller:  

Jeg synes det er blitt strammet greit inn og at ledelsen også har gitt mere rom for dette 

her. Med tid og på fellestid og ellers, at det har kommet inn i arbeidstidsavtalen 

tydelig. Man gjør dette her et visst antall timer. Da får man større eierskap til det, og.  

Bente nikker bekreftende, mens Birk fortsetter:  

  [..] for det er veldig mye man gjør som lærer i dag. Ja.. Hvis det hadde kommet oppå 

det, så tror ikke jeg det hadde blitt tatt imot, og at det er en god struktur. […] Det gjør 

at man blir motivert for det.  

Jeg spør om kollegaparet har noen tips til skoler som ønsker å starte med kollegaveiledning 

og Bente svarer:  

Jeg tror hvis en skole som ikke hadde det fra før, skulle starte med det, så tror jeg det 

er lurt å ha en sånn tydelig organisering på det. At det må liksom komme ovenfra. Fra 

ledelsen. At det er et satsningsområde. […] Jeg tror det må være tydelig organisering 

hvis det skal bli noe av.  

Birk er enig i dette:  

Ja, med en tydelig frist, ikke sant. At det skal være ferdig innen da.  

Adams ønske om bedre struktur og oppfølging ved sin skole støtter denne argumentasjonen. 

Dette betyr at det er først og fremst skolelederes ansvar å strukturere og tilrettelegge arbeidet 

med kollegaveiledning på en måte som gjør at det fungerer som et godt verktøy for 

skoleutvikling.  



Adam liker at de observerer hverandres undervisning på hans skole og at det er satt av tid til 

det i arbeidstidsavtalen. Videre nevner han åpent klasserom og samarbeid som et positivt 

element ved kollegaveiledning, noe som kjennetegner utviklingen ved skoler og lærerrollen i 

dag (Bjørndal, 2017; Dahl, 2016; Kvam, 2018; Lauvås et al., 2017):  

Jeg synes det hadde vært rart, fordi jeg er i hvert fall vant til en sånn type åpenhet, da. 

At klasserommet er åpent, at det er lov å komme inn på besøk der, og at det er naturlig 

å diskutere timene og pedagogikken med andre.  

I likhet med Adam ser Ane også dette. Samtidig understreker hun en utfordring:  

Jeg tror i alle fall at vi har en delingskultur på skolen og har ganske åpne dører, og at 

dette bidrar til at den blir opprettholdt da. Det tror jeg mange ser men som sagt det er 

også en del som tenker at det dette her er ekstra arbeid. 

Her får Ane frem både det som virker å være det største potensialet og den største 

utfordringen i kollegaveiledningen. Kollegaveiledning kan bidra til å opprettholde en 

delingskultur på skolen og åpen dør holdning. Samtidig er det mange lærere som ser på 

kollegaveiledning som ekstra arbeid som tar tid, noe som kan skape skepsis og motstand. På 

en side kan man argumentere for at det er skolelederes ansvar å formidle arbeidet med 

kollegaveiledning på en måte som gjør at det oppleves nyttig for lærere og sette tydelige krav 

til personalet om deltakelsen. På en annen side kan man ansvarliggjøre lærere som 

profesjonelle yrkesutøvere som bør gripe denne muligheten til å reflektere over egen og 

andres praksis i en hektisk og kompleks skolehverdag, for å bli bedre sammen. Mer enn noen 

gang kreves kreativitet og nytenkning for best mulig å fylle den nye lærerrollen. Nye 

læreplaner forsterker dette og vil i stor grad kreve systematisk samarbeid, som 

kollegaveiledning, både innenfor samme fagavdeling og på tvers av fag for å løse mange nye, 

krevende oppgaver. Ikke minst oppfordres lærere og ledere til samarbeid på tvers av skoler og 

kommuner også (Udir, 2018). I denne prosessen kan ledelsens støtte være helt avgjørende for 

en vellykket kollegaveiledning. Med støtte menes struktur, tilrettelegging og oppfølging. 

Mangel på tid kan også tolkes som en unnskyldning til ikke å delta fordi lærere er usikre på 

sin egen praksis som lærer eller veileder. Ved riktig tilrettelegging kan kollegaveiledning 

bidra til at den enkelte blir tryggere i rollen som lærer, men også som veileder og 

samarbeidspartner i møte med sine kolleger. Dermed kan både undervisningen og 



læringsutbyttet for elevene forbedres og skolen som helhet utvikles. Evalueringen3 fra 

videregående skolen fra Østlandet bekrefter at den enkelte blir tryggere på sin egen praksis 

gjennom kollegaveiledning. Evalueringen avslører at 23 av 38 lærere har svart at denne 

målsetningen er oppnådd i stor eller svært stor grad, mens 15 har svart i liten eller svært liten 

grad. Med tanke på at dette er skolens første runde med denne arbeidsformen og mer enn 

halvparten opplever at de er blitt tryggere på egen praksis, er svarene veldig positive. 

Strukturen på kollegaveiledningen ved denne skolen likner på den som undersøkes i min 

studie. De fleste lærere er organisert i små grupper på tre og tretti av trettiåtte lærere ble 

observert to eller flere ganger i løpet av et halvår.  

Uttalelser far alle informantene tyder på at ledelsen på begge skolene forstår tid som en viktig 

faktor ved kollegaveiledning, og at de har forsøkt å løse denne utfordringen. Birk sier:  

 Ja. Det står også i vår arbeidstidsavtale. Så det er ikke noe som skal gå ut over noe, 

egentlig. (Birk) 

Dette er også tilfelle ved Fremtidstoppen videregående skole, noe Ane uttrykker på følgende 

måte:  

Det er noen som føler at de ikke orker, og da er det samme om en sier at en har satt av 

timer til det, det føles som ekstra arbeid uansett. […] Alle har på en måte tid til å 

gjøre dette, det er ikke sånn i teorien at det kommer utenpå, kanskje en ikke opplever 

det sånn likevel, men det er en del av avtalen.  

Bente understreker hvor viktig det er at ledelsen tar ansvar for tilrettelegging av 

kollegaveiledning:  

Vi har ofte fått litt tid i fellestid, og så noen ganger tid til å gjennomføre den 

førsamtalen.. og noen ganger også ettersamtalen, at det blir satt av tid i fellestid.  

Birk fortsetter:  

Vi er presset på tid. 

Bente overtar igjen: 

                                                 
3 Anonymitet til skolen og evalueringen må ivaretas 



 Så det kan kanskje være noe hinder, men siden det blir litt mer tilrettelagt så går jo 

det bra. 

Birk konkluderer:  

For det er veldig mye man gjør som lærer i dag. Ja.. Hvis det hadde kommet opp på 

det, så tror ikke jeg det hadde blitt tatt imot.. og at det er en god struktur.  

At mangel på tid i en allerede hektisk skolehverdag er en stor utfordring for å få til vellykket 

kollegaveiledning, støttes også i den litteraturen jeg har lest i forbindelse med denne studien. I 

tillegg, bekrefter mange lærere det samme i evalueringen fra den anonyme skolen som er 

nevnt tidligere. Basert på informantenes svar kan det virke som tidspresset best kan løses av 

en mer fast struktur med tydelige frister og forventninger om hvilke aktiviteter som skal 

utføres når, og med oppfølging fra ressurspersoner. Hvis skolen har gode argumenter med 

støtte fra forskning og tilrettelegger godt, blir det vanskelig å argumentere for ikke å delta på 

en eller annen måte. Ledelsen og ressurspersoner kan gå langt i å vise fleksibilitet og 

forståelse for mer tid eller andre tilpasninger ved behov. Flere lærere foreslår i den anonyme 

evalueringen at det må ryddes tid til kollegaveiledning ved å rydde bort andre møter, slik at 

stressfaktoren blir mindre. Det kan også tas hensyn til andre hektiske perioder med 

midtveisvurdering, gjennomføring av andre prosjekter eller heldagsprøver, utviklingssamtaler 

med elever og foreldre, intense perioder med vurderingsarbeid eller lærere som tar på seg 

ekstra arbeid som sensur eller veiledning av studenter. Dette kan være et viktig poeng, da 

bruk av fellestid ikke virker nok til å løse tidspresset. Oppstart av hvert semester, mens det 

fortsatt skjer relativt lite i en ellers hektisk skolehverdag, kan derfor være et passende 

tidspunkt for å gjennomføre en mer intens periode med kollegaveiledning. Å undersøke 

viktige aspekter i et klasserom i begynnelsen av skoleåret kan også oppleves som nyttig. Å 

gjenta observasjonen i begynnelsen av et nytt semester kan være en fin måte å vurdere 

utviklingen på eller rette fokus mot nye utfordringer.  

Bente innrømmer at selv på deres skole, er det noen som er negative på grunn av tidspresset: 

Vi har jo kanskje opplevd det også, med noe sånt utviklingsområde eller 

satsningsarbeid, at folk blir litt sånn uff nei, nå er det det i tillegg, ikke sant. […] 

Liksom, enda en ting å gjøre.. men det her er noe som er så innarbeidet, det er noe 

positivt. 



Bente forteller at kollegaveiledning er noe innarbeidet og positivt. Derfor pleier det å gå bra 

selv om noen kan synes at det tar mye tid. Birk bekrefter at det hjelper at det tilrettelegges for 

eksempel i form av ekstra tid om det er behov for det. Begge er enige i hverandres utsagn. Å 

huske på at kollegaveiledning er en prosess som tar tid å innarbeide som en positiv ressurs på 

skolen er en viktig bevisstgjøring. Hvis man forventer raske resultater og gir opp før alle er 

blitt kjent med arbeidsformen og fått eierskap til den, kan man fort bli utålmodig og gi opp. 

Dermed kan skoler og profesjonen gå glipp av et nyttig verktøy for skoleutvikling med mange 

muligheter og stort potensiale. Et annet element som er viktig, er at mye læring og utvikling 

skjer nettopp i prosessen, selv om det ikke alltid er synlig gjennom konkrete resultater. Fordi 

lærerrollen og samfunnet blir mer komplekst og lærere hele tiden får nye elevgrupper, nye 

fag, nye kolleger, noen ganger også nye læreplaner, møter de også stadig nye utfordringer 

som må løses. Faste oppskrifter på god undervisning kan være til hjelp, men langt ifra løsning 

på alt. Derfor kan kollegaveiledning være en unik mulighet til kollektiv profesjonsutvikling 

og utvikling av undervisningspraksis. På denne måten tar lærere ansvar for sitt arbeid, 

elevenes læring og skoleutvikling. Det vil si at kollegaveiledning gir rom for å reflektere over 

egen og andres praksis, og utøve sitt profesjonelle skjønn i vanskelige situasjoner. Dermed 

opptrer lærere som autonome yrkesutøvere. Jeg vil derfor argumentere for at det kan være en 

investering å bruke tid på kollegaveiledning. Gjennom observasjon og refleksjon får lærere 

mer kunnskap om og undersøker ulike situasjoner i klasserommet. Ved å fokusere på 

enkeltelever kan lærere skaffe seg nyttig informasjon som kan ha stor betydning for hvordan 

eleven eller læringsmiljøet i klasserommet utvikles videre. Dette igjen kan ha en 

forebyggende effekt og hindre at viktige eller utfordrende situasjoner blir oversett og utvikler 

seg i negativ retning, eller at en lærer blir frustrert, sliten eller syk. Når det skjer, bruker 

skolen mer tid og ressurser på å hjelpe og ivareta lærere og elever. Dette kan være et godt 

argument med tanke på skoleledere og lærere som mener at de ikke har tid til 

kollegaveiledning.  

I tillegg til mangel på tid, kan motstand i personalet være den største utfordringen skoleledere 

møter, og derfor vegre seg for å implementere kollegaveiledning. Det kan argumenteres at 

tidspresset ofte skaper motstand i personalet, men det kan også være andre årsaker til 

skepsisen blant lærere. For eksempel kan de oppleve kollegaveiledning som et 

kontrollverktøy istedenfor å anvende det som et verktøy for utvikling. Ane har noen 

spennende tanker som sier noe om at kollegaveiledning er nyttig for alle og at alle får utbytte 

av denne arbeidsformen, selv om skolen ikke klarer å få alle til å gjennomføre eller ikke har 



kontroll over det som skjer i veiledningssamtalene. Hun forteller at de har felles 

oppsummeringer som all deltar på. Også de som ikke har gjennomført kollegaveiledning må 

presentere hva de hadde tenkt å gjøre og reflektere over det. Den følgende uttalelsen fra Ane 

er en illustrasjon på dette:  

Rektor hadde ei gruppe, fordi vi mistet en kollegaveileder underveis, og han var veldig 

spent på dette men sa det som var konklusjonen hans, og for så vidt min også: «Jeg 

tror at alle hadde utbytte av den oppsummeringsøkten uansett, for det ble noen gode 

diskusjoner rundt temaet».  

Ane har et viktig poeng her, altså at selv de lærerne som viser motstand eller ikke 

gjennomfører kollegaveiledning, kan få utbytte av kollegaveiledning i felles møter. Dette 

skjer ved at ledelsen sikrer felles samlinger hvor erfaringer fra kollegaveiledning deles, 

diskuteres og evalueres. Hvis flertallet er positive til kollegaveiledning, kan det tenkes at de 

som ikke gjennomfører blir mer nysgjerrige når andre legger frem sine erfaringer. Det er 

mulig at ledelsen på Fremtidstoppen videregående skole legger vekt på at lærere selv skal 

uttrykke et ønske eller behov for å delta. Det er vanskelig å konkludere med hva som er best 

og gi noe fasitsvar på dette, annet enn at det er viktig at skoleledere kan begrunne valgene 

sine og være klar over mulige konsekvenser, og ikke minst ha en plan for hvordan de kan 

løses. Dette vil nok også være avhengig av de ulike kontekstene eller skolene som 

kollegaveiledning foregår i.  

Et funn som viser hvordan ledelsen involverer lærere i prosessen med kollegaveiledning er at 

de gjennomfører evaluering som de bruker til videre planlegging og tilrettelegging. Ane som 

samarbeider tett med ledelsen sier følgende:  

Ja vi har jo av og til foretatt noen sånne undersøkelser hvor en skal svare på hva en 

syns er nyttig og hva en ønsker at veiledningen skal ta opp.  

Hensikten til ledelsen og ressurspersonen er god, men det er vanskelig å vite i hvor stor grad 

de når frem til lærere med sitt budskap og hvordan budskapet de mottar fortolkes. For å oppnå 

effektiv kommunikasjon må lærere oppfatte budskapet slik ledelsen eller ressurspersonen 

hadde tenk (Jacobsen & Thorsvik, 2016). En måte å få dette til er å sette seg inn i konteksten 

til lærere som mottar informasjonen, kjenne til læreres arbeidshverdag og tilpasse budskapet 

til det (Jacobsen & Thorsvik, 2016). I en skole med mange lærere og mange kontekster å ta 

hensyn til virker det nesten umulig å tilpasse informasjonen til hver lærer. Det kan allikevel 



være nyttig å være bevisst kommunikasjonsprosesser i ulike situasjoner, om man ønske å 

oppnå felles forståelse. For å løse utfordringen med tid, forteller Ane videre at skolen har 

brukt kollegaveiledning til prosjekter som uansett skulle gjennomføres, slik at lærere ikke 

opplever kollegaveiledning som ekstra arbeid. Når Adam som jobber ved samme skole 

påpeker at tidspresset kan hindre gjennomføringen av kollegaveiledningen uten å nevne de 

samme argumentene som Ane har, kan det virke som han ikke ser den tilretteleggingen som 

ledelsen og ressurspersonen mener å ha tatt ansvar for. Det kan derfor ha stor betydning å 

være bevisst nettopp kommunikasjonsprosessen som foregår på ulike nivåer, i ulike 

kontekster og gjennom ulike kanaler (Jacobsen & Thorsvik, 2016).  

Variasjon er et annet viktig funn som Ane nevner:  

Det vi tenker, vi prøver å gjøre litt forskjellige ting, at vi varierer, men ikke bare 

kjører en struktur alltid, så denne gangen gjorde vi det sånn. 

Variasjon, for ikke å bli lei av den samme modellen og bli låst i den samme strukturen 

omtales positivt både i litteraturen og av informantene (Lauvås et al., 2017).   

Alle informantene er positive til kollegaveiledning, selv om de trekker frem noen 

utfordringer. De beskriver også den modellen de har dette skoleåret som den mest nyttige de 

har hatt, sammenliknet med for eksempel Lesson Study. Adams beskrivelse av 

kollegaveiledning viser dette:  

 Jeg synes at kollegaveiledning er en form for en sånn tillitsbasert ledelse, da. At man 

gir kolleger tillit til å veilede hverandre. Og hvis ledelsen ønsker at lærerne skal bli 

bedre, så er det en god måte å bli bedre på, at man driver utviklingsarbeid sammen.  

Adam mener at kollegaveiledning er en form for tillitsbasert ledelse. Dette kan handle om 

tillit fra ledelsen som muliggjør dette arbeidet ved å investere en del tid og ressurser, og gi 

lærerne frihet til å samarbeide systematisk om og reflektere regelmessig over sin praksis. På 

denne måten oppfordres lærere til en utforskende tilnærming til klasseledelse, 

undervisningsmetoder og relasjoner både med og mellom elever. Samtidig kan dette også 

handle om tilliten mellom kolleger som er villige til å veilede hverandre og forplikter seg til 

deltakelse og kritisk analyse, for å bidra til kollektiv profesjonsutvikling. Ane har noen tanker 

om hva som ville skjedd om skolen ikke hadde kollegaveiledning:  



Ja, jeg tror det hadde blitt mindre, ikke samarbeid, for vi samarbeider jo på faglag 

uansett, men mindre grad at hele personalet snakker samme språk om utvikling og at 

en får en input også fra andre kolleger, at en kanskje ville vært litt mindre rundt hos 

hverandre.  

Ane uttrykker at kollegaveiledning kan være med å bygge kollektiv kompetanse. Lærere 

samarbeider om mye og ofte, men gjennom kollegaveiledning gjøres dette mer systematisk og 

formelt. I tillegg, kan det å jobbe sammen mot samme mål understreke hvor viktig samarbeid 

mellom lærere og skoleledere er for skoleutvikling. Selv om skoleledere og lærere er ulike 

aktører, bør de være bevisst hvor avhengig de er av et godt samarbeid for å nå skolens mål. 

Dette gjelder kanskje spesielt lærere som kan oppleve at skoleledere kommer med nye 

prosjekter som de ikke alltid ser som nyttige eller har tid til. Strukturert kollegaveiledning, 

med en hensiktsmessig tilrettelegging fra ledelsen, kan derfor motivere lærere til deltakelse og 

være et svært egnet verktøy til skoleutvikling. Dette bekreftes også i evalueringen fra den 

anonyme videregående skolen på Østlandet og informantene fra pilotintervjuene. 

4.2.2 Ressurspersoner i kollegaveiledning  

Et viktig funn i min forskning er at alle informantene var opptatt av å fortelle litt om 

ressurspersonens rolle. Selv om de har noe ulik oppfatning av denne rollen, har de alle en 

mening om hvordan den fungerer og hvordan den bør fungere. Ane er en lærer med 

videreutdanning i veiledning og en av ressurspersonene på Fremtidstoppen vgs. Hun forteller 

at hun ikke deltar som lærer på årets kollegaveiledning, slik at hun ikke har erfaring med det 

som faktisk foregår når lærere gjennomfører dette i praksis. Når jeg spør om hva hun tenker er 

suksessfaktorer for å få til vellykket kollegaveiledning, svarer hun at nært samarbeid med 

ledelsen er en nøkkel for at kollegaveiledning skal kunne gjennomføres. Videre sier hun at det 

er noen rammer som må være til stede i skolen. Ane legger også til følgende:  

 Jeg tenker også at det kan være en fordel om iallfall noen av kollegaveilederne har 

veilederutdanning, erfaring, at en kan legge en plan og gjennomføre det ut ifra noen, 

hva skal jeg si, profesjonelle innfallsvinkler, det tenker jeg er lurt.  

I tillegg til samarbeid med ledelsen og en struktur forankret i skolen understreker Ane 

betydning av å ha en kvalifisert veileder med kunnskap og erfaring for å bidra med det hun 

kaller profesjonelle innfallsvinkler. Litteraturen brukt i denne studien støtter dette. Det er 



ingen overraskelse at en kvalifisert veileder som har investert tid til utdanning og fordypet seg 

i feltet mener noe slikt. Samtidig er det mulig at nettopp de med kunnskap om feltets 

kompleksitet forstår behovet for denne kompetansen og ser hvilket potensial som ligger i 

denne veiledningsformen. Det kan tenkes at det verken ville vært interesse for å fokusere på 

veilederkompetanse i litteraturen eller et behov for å tilby videreutdanning for akkurat denne 

yrkesgruppen om utgangspunktet var at denne kompetansen ikke har noe betydning for 

kvaliteten i arbeidet med kollegaveiledning. Jeg tror at det kan være veldig viktig å 

anerkjenne veiledning som en kompleks virksomhet og betydningen av veilederkompetanse, 

samtidig som det gis tydelig uttrykk for at alle kan få til god veiledning hvis de får riktig 

støtte eller opplæring, tilpasset egne behov og utfra det modenhetsnivået de er på. Med dette 

mener jeg at det bør tas hensyn til at ikke alle i personalet har samme forutsetninger for å 

utøve god veiledning. I kollegiet finner man mennesker med ulike bakgrunn både med tanke 

på utdanning og erfaring, men også ulike livssituasjoner og personlige egenskaper. Lærere er 

vant til å differensiere undervisningen for elevene på ulike nivåer faglig og sosialt. Derfor kan 

også skoleledere oppfordres til å tenke på samme måte med lærere. Det betyr at de kanskje må 

ha noen forventninger og en lederstil som er likt for alle, og noen variasjoner som kan 

tilpasses den enkelte lærer. Her kan en ressursperson som kjenner bedre og samarbeider 

tettere med lærere bidra med gode innspill. 

Ane forteller følgende om rollen sin som ressursperson:  

Jeg skulle nok ønske at det var flere som tok kontakt på eget initiativ med ting de ønsker 

veiledning på eller drøfte, for det er det også åpning for. Det blir lite brukt.  

Videre forteller Ane at de har prøvd et år å ha et eget kollegaveiledningskontor med fast 

åpningstid i uka for å være tilgjengelig for alle lærere som ønsker støtte eller lurer på noe. 

Etter reduksjon i kollegaveiledningsstillingen og erfaring om at det ble lite brukt, ble denne 

ordningen lagt ned. Funnet sier noe om at skolen ikke tar hensyn til at slike prosesser med nye 

ordninger tar tid. Informanten bekrefter at hun nå har mindre kontakt med lærere enn i fjor og 

at det ville kanskje vært lurt å fortsette med ordningen fremfor å legge den ned etter kort tid 

og rask konklusjon om at den ikke fungerer godt nok. Min tanke er at slike tiltak kan være av 

stor betydning og en god investering fordi lærere kommer på eget initiativ. Forskningen er 

tydelig på at deltakerens villighet og motivasjon er en forutsetning eller iallfall et veldig godt 

utgangspunkt for vellykket kollegaveiledning (Foltos, 2013).  



Adam som jobber på samme skole som Ane, forteller hva han tenker om å ha et åpent 

veilederkontor:  

Vi har prøvd på å ha en sånt kollegaveilederkontor, eller sånn at man kan banke på 

døra og få hjelp, som en slags ressurs, da eller ta kontakt og bli observert, men jeg 

tror ikke det ble brukt i noe særlig grad. Fordi jeg tror man må tvinges litt i det..  

Adam tror imidlertid ikke særlig mye på at lærere selv vil ta initiativ til noe som er frivillig. 

Samtidig så er det viktig å se positivt på at noen bruker det på eget initiativ og undersøke 

hvorfor andre ikke gjør det før det legges ned. Adam har ikke videreutdanning i veiledning, 

men han har hatt den samme rollen som Ane tidligere og beskriver sine erfaringer med dette 

slik:  

Så har jeg vært kollegaveileder, det har vært en stilling med stillingsprosent på skolen. 

De har gjort andre ting enn konkret veiledning. […] Man har brukt den ressursen til 

mindre konkret veiledningsarbeid, dessverre må jeg si.  

Det kan være vanskelig å skille om Adams erfaringer knyttes kun til hans egen rolle som 

ressursperson eller ressurspersoner generelt. At Ane og han er knyttet to forskjellige 

fagavdelinger kan også spille en viktig rolle og forklare hvorfor de har litt ulike oppfatninger 

av denne funksjonen. Han er veldig tydelig på at rollen som ressursperson er uklar og han er 

redd den brukes til noe annet enn det han ser på som kollegaveiledning. Igjen, understrekes 

betydning av rolleavklaring og effektiv kommunikasjon i skolen. Dette poengteres også av 

Adam som uttrykker bekymring for rollen som ressursperson: 

Jeg er bare så redd for at kollegaveiledning.. som jeg nevnte i sted kan vanne litt ut. 

Man må skjønne hva det betyr. At det faktisk er kollegaveiledning.  

Det må kommuniseres tydelig hvilke oppgaver ressurspersoner har, både til personalet og 

ressurspersonen, og ikke minst hva som legges i begrepet kollegaveiledning. 

Jeg tolker Anes neste sitat som en frustrasjon over at det er lite positiv respons fra noen 

lærere, spesielt når det er så godt tilrettelagt som det er. Hun sier følgende:   

Vi kan stille som vikar hvis det er noen som har lyst til å observere en annen kollega. 

[…] Det er vel omtrent aldri noen som har benyttet seg av det, så jeg skulle kanskje 

ønske at, og jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre for å få til mer av det.  



Min tolkning av dette er at Ane opplever at muligheten til å få støtte kommuniseres godt nok 

ut til personalet og at hun er usikker på om det er noe mer hun egentlig kan gjøre. Adam 

forteller følgende når han ikke fikk observert den andre læreren fordi hun ble syk:  

Og da burde jeg fått en annen.  

Jeg spør om de har noe støtte på det, hvis ikke alt går etter planen og Adam svarer:  

Nei, det er opp til oss egentlig. Så jeg kunne kanskje meldt inn at jeg trengte en ny, det 

hadde jeg ikke tid til, altså.  

Jeg tolker dette som en svakhet ved kommunikasjonen om hvor ansvaret ligger for å følge 

opp at kollegaveiledning gjennomføres. Har lærere dette ansvaret, ressurspersoner eller 

ledelsen? Ressursperson er tilgjengelig nettopp for slike situasjoner som Adam er i og 

forventer at lærere selv tar initiativ. Læreren på sin side opplever et tidspress og forventer 

derfor bedre oppfølging og struktur fra ledelsen. Her står ledelsens tanker om lav terskel og 

frihet, med mål om å nå alle, i konflikt med læreres forventninger om oppfølging, på grunn av 

begrenset kapasitet i en hektisk skolehverdag. Selv om lærere uttrykker at de setter pris på 

frihet og fleksibilitet, er tydelig struktur og oppfølging nødvendig for å sikre at alle får utbytte 

av kollegaveiledning. Ledelsen bør være bevisst denne utfordringen og utarbeide en plan for å 

hindre at dette skjer. Kanskje ressursperson kan være en nyttig ressurs som ledelsen kan 

distribuere denne oppfølgingen til?  

Ane forteller at den største utfordringen med å ha en rolle som ressursperson er at lærere 

forveksler det med at de er skoleledere og har personalansvar. Når jeg spør om hvordan hun 

løser denne utfordringen svarer hun:  

Vi gjør jo som vi har blitt enige om også har det blitt som sagt, hvis noen har en misnøye 

eller mener at de ikke skal delta av en eller annen grunn, de skal ikke komme til meg og 

spørre om lov til å ikke gjøre det, de må ta det opp med sin personalleder. Jeg er en 

koordinator, en som organiserer. 

Jeg fortsetter med oppfølgingsspørsmål og spør om hun mener at det ikke er alle som ser det 

på den måten. Ane svarer: 



Ja, ja, det kom ganske mange mailer sist, som kom til oss kollegaveiledere, som ga oss 

grunnlag for hvorfor de ikke skulle delta på dette, det er ikke vår business, faktisk. Vi er 

ikke ledere. Vi har jo ikke personalansvar. 

Her er det tydelig at noen lærere forveksler ressurspersonen med å være skoleleder. Dette kan 

forklares med at lærere ikke er vant til lærerroller som åpner for at lærere kan utøve 

utdanningsledelse i form av å lede prosjekter i samarbeid med ledelsen uten å bli sett på som 

en del av dem. Man forholder seg til to tydelige roller i skolen, enten lærere eller skoleledere. 

Hvis lærere har mindre tillit til ledelsen enn lærerkollegiet, så kan det overføres til 

ressurspersonen. Det kan derfor tenke seg at det er vanskelig, spesielt for eldre lærere å forstå 

lærerroller med nye tilleggsfunksjoner. Som allerede nevnt, kan endringer ta tid. Uten at jeg 

vet hvilke tiltak som er blitt prøvd ut, stiller jeg et spørsmål om hvor tydelig ledelsen har vært 

om sine forventninger til deltakelse og rolleavklaring. Det ville også vært interessant å vite i 

hvor stor grad slike lærere er blitt invitert til å finne gode løsninger. Ressurspersonen som 

organiserer dette, kunne på sin side foreslå tilpassede ordninger for de som trenger det.  

Behov for rolleavklaring poengteres av Adam på følgende måte:  

Hvis vi skulle fått til mer effektiv kollegaveiledning burde vi formalisert det noe mer og 

hatt tydeligere roller, som sagt. 

Informantene fra Utviklingsdalen videregående skole, kollegaparet Bente og Birk er enige om 

at ressursperson på deres skole har en klar rolle om å støtte personalet, lede prosjektet med 

kollegaveiledning og gi dem noen verktøy til å kunne gjennomføre veiledning på en god måte 

som er nyttig.  

Bente sier følgende:  

Og så pleier vi å ha også i fellestid, en sånn oppstart hvor vi fokuserer på 

kollegaveiledning, nøkkelveileder pleier å ha en økt med oss hvor hun på en måte gjør 

oss bevisst på hva som er forskjellen på observasjon og tolkning. 

Videre sier Bente:  

Hun er nøkkelveileder, så hun har vel hatt litt sånn ansvar for det her med 

kollegaveiledning.  

Birk fortsetter:  



Med en sånn innledning, nei jeg synes at det er nyttig. Man kan spørre henne i forhold 

til kollegaobservasjon. 

Bente kommer plutselig på noe viktig:  

Og jo! Man har, eller i hvert fall jeg har lært litt av XX4 og det var kanskje også en del 

av det å være nøkkelveileder, men hvordan man skriver de selve notatene, da. Jeg 

pleier å tegne et klassekart, som jeg bruker mens jeg observerer.  

Ingen av dem uttrykker at det er noe som er uklart rundt rollen som ressursperson. Bente 

uttrykker seg klart når hun sier følgende om ressurspersonen på sin skole:  

Hun er nøkkelveileder og lærer.  

Det virker som disse informantene ikke er i tvil om at ressurspersonen er en lærer, men at hun 

har et spesielt ansvar for kollegaveiledning på skolen. I min tolkning tillater jeg meg å knytte 

denne rolleavklaringen til at den fungerer bedre også. Et sentralt spørsmål jeg stiller meg er 

om det kan være derfor den blir brukt mer og oppfattes som nyttig. Det kan selvfølgelig være 

mange andre ting som påvirker denne forskjellen mellom skolene. For eksempel, 

organiseringen og struktur, hvordan ledelsen kommuniserer med sine ansatte, hvordan 

ressurspersoner løser ulike utfordringer og formidler viktig informasjon, hvilken bakgrunn 

ansatte har eller skolekultur mer generelt. Det er mulig å trekke en konklusjon om at lærere 

responderer bedre på støtte fra andre lærere som underviser og kjenner til det som foregår i 

klasserommet, enn fra skoleledere, eller ressurspersoner som de tror er blitt skoleledere. 

Mange vil kanskje føle at det er tryggere å ta kontakt med en kollega enn en som er din 

nærmeste leder med personalansvar. Selv om Birk nikker og støtter det som blir sagt, er det 

mest Bente som setter ord på betydningen av en ressursperson og gir konkrete eksempler på 

hvordan det hjelper henne å være en mer effektiv veileder og observatør. Det kan tolkes slik 

at begge har en positiv holdning til kollegaveiledning og opplever det som nyttig, men at 

Bente er den som har mest reflektert og bevisst forhold til hvordan kollegaveiledning kan 

praktiseres.  

Dette bekreftes av Bentes neste sitat:  

                                                 
4 Navn på nøkkelveilederen blir nevnt. Det skrives ikke for å ivareta anonymitet. 



Og jeg synes også at XX som nøkkelveileder, som en sånn som holder i trådene på det 

og ha litt teori på det her med kollegaveiledning, som har liksom lest litt forskning som 

kan, i hvert fall litt tidligere så har vi lest litt artikler. Og at man har liksom litt kjøtt 

på beina, da. Ikke bare er med inn uten å vite helt hvordan man skal gjøre det.  

Birk nikker og sier ja underveis, men det er Bente som uttrykker at hun er klar til å lære enda 

mer om veiledning. Hun ønsker også å trekke inn forskning i det arbeidet de gjør. I slike 

tilfeller kan ledelsen i samarbeid med ressurspersoner tilrettelegge for at noen lærere får nye 

utfordringer og utvikler seg videre som veiledere. De kan for eksempel få tilgang til nyttig 

forskning om kollegaveiledning gjennom riktige kommunikasjonskanaler. Digitale verktøy 

kan også brukes til å filme eller ta opp lyd for å utforske kvalitet på veiledning (Bjørndal, 

2017). Kanskje Bente ville likt å observere et kollegapar som veileder hverandre? Hun kan 

også be ressurspersonen observere hennes og Birks veiledning. Det er mulig kollegaparet 

synes at det hadde vært spennende å få veiledning av en kvalifisert veileder på sin egen 

kollegaveiledning. Mulighetene er mange.  

At ressurspersonen på Utviklingsdalen videregående skole og hennes kompetanse anses som 

viktig av lærere illustreres i følgene sitater fra kollegaparet:  

Vi pleier å ha også i fellestid, en sånn oppstart hvor vi fokuserer på kollegaveiledning, 

XX pleier å ha en økt med oss hvor hun på en måte gjør oss bevisst på hva som er 

forskjellen på observasjon og tolkning. […] Så vi har en økt med det først for å liksom 

koble oss litt på kollegaveiledning.  

Birk sier ja flere ganger mens han nikker og forteller videre om felles oppstart ledet av 

ressurspersonen:  

Så det synes jeg er en grei, kall det kick off. 

4.2.3 Kollegaveiledning og undervisningspraksis  

Alle informantene som deltar i kollegaveiledning forteller at det er nyttig og interessant å bli 

observert. Videre mener de at det er spennende å snakke om observasjoner i en ettersamtale, 

fordi det er konkrete og ekte situasjoner som lærere står i daglig og som de blir mer bevisst 

på. Anes antakelser og ønsker for kollegaveiledning stemmer med det lærere forteller:  



Det har også vært en del som kanskje har uttrykt skepsis for en del av disse prosjekter, 

sånn i starten, som har fått seg noen positive overraskelser. […] Det har vært noen 

sånne øyeåpnere for noen, det tror jeg.  

Utsagnet til Ane sier noe om kollegaveiledning som en prosess som tar tid å bli vant til eller 

få god struktur på. Sitatet kan også tyde på at lærere trenger en tydelig skoleledelse som ikke 

gir opp for lett fordi noen lærere viser motstand. Å få nyttig informasjon som lærere selv ikke 

er klar over gjennom kollegaveiledning, oppleves som meningsfylt av informantene og verdt 

å bruke tid på. Adam forteller:  

Det var veldig interessant, da. Det er ikke så ofte det skjer, at jeg blir observert sånn 

på klasseledelse. […] Og da trodde jeg at jeg hadde en relativt vellykket time, med 

masse aktiviteter. [...] Og da fikk jeg høre at de i veldig stor grad satt og gjorde narr 

og holdt på med andre ting, mens jeg så en annen vei da.  

Observasjoner kan være en øyeåpner for lærere som blir bevisstgjort på sin egen praksis, noe 

som kan ha positiv påvirkning på elevenes læring (Bjørndal, 2017; Foltos, 2013; Lauvås et al., 

2017). Dette bekreftes av informantene fra pilotintervjuene. Det samme mener også mange 

lærere i evalueringen fra den anonyme videregående skolen jeg tidligere har brukt til å støtte 

mine funn.  

Adam sier følgende om å dele sine erfaringer i et oppsummerende fellesmøte:  

Det var veldig hyggelig, jeg fikk fortalt det at jeg hadde blitt overrasket over hvor lite 

jeg så av elevene. Og at jeg synes det var nyttig å bli sett, å bli observert på en sånn 

formell måte. 

Informantene er samstemmige i at modellen for kollegaveiledning som beskrives i denne 

studien har en betydning for deres undervisningspraksis. De nevner for eksempel at de blir 

mer bevisst på det som skjer i klasserommet som de ikke alltid klarer å fange opp når de er 

alene og underviser. Det kan skje mye som en lærer ikke ser eller har kontroll over i en time 

med full klasse. To konkrete eksempler som har betydning for undervisningspraksis hos alle 

informantene er variasjon i arbeidsmåter og sitteplasser eller organisering av elevene i 

klasserommet.  

Adam beskriver dette på følgende måte:  



På den måten at jeg fikk sett og kanskje gjort meg noen tanker om hvordan jeg skal 

organisere klasserommet annerledes, kanskje være observant på noen elever som gjør 

ting de ikke burde gjøre for eksempel. Så det var veldig nyttig for meg. 

Birk uttrykker dette slik, noe Bente er enig i:  

Vi har jo mye rotasjoner i klassen. Det å kunne bruke det vi har observert til å sette 

par, og posisjoner i klasserommet som fungerer. […] Det har en betydning. Absolutt.  

Så fortsetter Birk:  

Vi blir bevisstgjort hva er det egentlig som foregår i klassen, sett bakfra, fra en 

observatør bak. Det er ganske interessant. Det må jeg si.  

Bente og Birk fremhever fokus på elevenes læring som viktig. De er opptatt av overganger 

mellom ulike timer og elevenes fokus. Elevenes lærestrategier er også noe de er nysgjerrige 

på. De sier at det er en verdi å ha med seg en kollega i klasserommet. Dette begrunnes på 

følgende måte av Bente: 

Ja. Fordi ofte har sikkert jeg og elevene ulik oppfatning av hva som skjer, ikke sant, og 

det å ha med seg en som ser det fra et annet perspektiv.  

Birk forteller mer om betydning for egen praksis:  

Kanskje jeg har arbeidsmåter som jeg må forandre litt på, kanskje jeg må ha mer 

variasjon, for elevene faller av etter 10 minutter […] Hvor lenge holder elevene 

fokus? Det vet du jo ikke helt, uten at du står bak der og ser hva som skjer. Så det er 

nyttig, å få den tilbakemeldingen. 

Selv om informantene forteller positivt om å høre om det som er blitt observert, innrømmer de 

også at en kan grue seg litt å høre observasjoner hvis timen ikke gikk helt som planlagt. Det 

kan kanskje være avhengig av hvem man samarbeider med og om rollene og fokuset er 

tydelig avklart på forhånd. Praksis er noe personlig og noen er mer sårbare enn andre  (Lauvås 

et al., 2017). Det må man respektere. Derfor kan det være viktig å ha et repertoar av ulike 

tilnærminger og strategier for å skape trygghet og inspirasjon, ikke frykt og motstand (Foltos, 

2013). Kvalifiserte veiledere som ressurspersoner kan være et verdifullt bidrag.  



Bente og Birk understreker betydningen av å få et nytt perspektiv gjennom kollegaveiledning. 

Så sier Bente:  

 Man går jo ofte og har jo mange timer hver dag og det går litt i ett noen ganger. Så 

stoppe litt opp og tenke på hva man gjør selv også. […] Man blir liksom bevisst på sin 

egen rolle, både fra den som observerer, men så blir man selv litt mer bevisst når man 

blir observert også, ikke sant.  

I denne sammenhengen kan nettopp den hektiske lærerhverdagen være grunnen til å satse på 

kollegaveiledning. Lærere har ikke tid til å observere hverandre og reflektere sammen med 

mindre ledelsen tilrettelegger for det gjennom en tydelig struktur. Det er nettopp det lærere 

har et stort behov for, fordi det skjer veldig mye hele tiden som de må takle.   

Alle informantene forteller at elevene oppfører seg naturlig under observasjonene og at det er 

bra, fordi man da får et riktig bilde. Dette er et viktig funn for at kollegaveiledning skal 

oppleves som nyttig. Det kan ha en sammenheng med at elevene er vant til at lærere 

observerer hverandre og ikke reagerer på det som noe spesielt. 

4.3 Oppsummering 

Gjennom datamaterialet som er samlet inn i denne studien er det noen sentrale funn som 

skiller seg ut. Det kommer tydelig frem at tillit og trygghet i forholdet mellom lærere er en 

forutsetning for vellykket kollegaveiledning. Videre viser funnene en manglende bevissthet 

om samtaleferdigheter og samtalestruktur i kollegaveiledningen. Dette har en betydning for 

kvaliteten i kollegaveiledningen. For å utnytte potensialet som ligger i kollegaveiledning som 

verktøy for skoleutvikling må den struktureres på en god måte av skoleledere som har et 

spesielt ansvar for implementering av denne arbeidsformen. I tillegg, viser funnene at 

kollegaveiledning er en svært kompleks virksomhet og at veilederkompetanse ikke må 

undervurderes, om effektiv kollegaveiledning er målet.  

 

 

 

 



5 Konklusjon og implikasjoner 

Hensikten med denne studien har vært å øke forståelsen for fenomenet kollegaveiledning. 

Interessen for dette temaet øker i lys av ny lærerrolle, nye læreplaner og endringer i 

samfunnet generelt. Lærere som profesjonelle yrkesutøvere ansvarliggjøres i større grad for 

resultatene i skolen. Det forventes også at lærere reflekterer over og begrunner sine 

handlinger, basert på sin praktiske yrkesteori. Det er læreres erfaringer i videregående skole 

som sier noe om hva som kjennetegner kollegaveiledning som et verktøy for 

profesjonsutvikling og skoleutvikling. Data er samlet inn gjennom tre semistrukturerte 

intervjuer, fra to ulike skoler. Begge skolene kjennetegnes av relativt lik struktur for 

kollegaveiledning. Funnene viser derfor mange like erfaringer hos lærere som ble intervjuet, 

samtidig som det var noen tydelige forskjeller. Forskjellene synes å være først og fremst i 

hvor godt skolene lykkes i å kommunisere forventninger rundt kollegaveiledning og 

tydeliggjøre de ulike rollene og ansvarsoppgavene i skolen.   

Funnene viser at kollegaveiledning har et stort potensial til å anvendes som utviklingsverktøy 

i skolen hvis den struktureres på en hensiktsmessig måte. Lærere har en klar forventning til 

skoleledere som skal støtte dem, tilrettelegge for og følge opp et slikt arbeid. 

Kollegaveiledning er en prosess som tar tid å innarbeide som en positiv ressurs. Samtidig 

bidrar den til en skolekultur som kjennetegnes av samarbeid og deling, hvor lærere blir 

tryggere på sin egen praksis og sammen utvikler nye perspektiver og jobber mot felles mål. 

Tydelig lederskap fra skoleledere og god oppfølging av ressurspersoner beskrives av lærere 

som motiverende til å delta og gjennomføre kollegaveiledning.  

Disse funnene har noen implikasjoner for praksis. Skoleledere bør være mer bevisst 

potensialet som ligger i strukturert kollegaveiledning og betydningen av å distribuere sin 

ledelse til ressurspersoner som har en unik innsikt i feltet. Jeg tolker det slik at 

kollegaveiledning kan være et unikt møtepunkt for ledere og lærere som fra hvert sitt 

perspektiv har ulike utgangspunkt for å engasjere seg for kollegaveiledning. Skoleledere har 

skolens mål og strategiske plan som sitt utgangspunkt, mens lærere er ofte mer opptatt av de 

konkrete situasjonene i klasserommet som de daglig møter og må forholde seg til. Da kan det 

være vanskelig å løfte blikket og se hvordan det som skjer i klasserommet henger sammen 

med skolens felles mål og retning. Kollegaveiledning kan til og med fungere som en 

kommunikasjonskanal som synliggjør et nødvendig samarbeid mellom skoleledere, 



ressurspersoner og lærere. Ved å satse på strukturert kollegaveiledning som et verktøy for 

skoleutvikling bevisstgjøres lærere ansvaret de har for å utvikle skolen, fremfor å distansere 

seg fra de oppgavene som skoleledere har.   

I kommunikasjon med elever og foresatte kan skoleledere trekke frem kollegaveiledning som 

skolens verktøy for skoleutvikling og utvikling av læreres praksis. Når skolen i tillegg til dette 

har en profil som legger vekt på samarbeids- og delingskultur med kollegaveiledning som en 

av sine satsingsområder, kan det oppfattes som et attraktivt arbeidsted for lærere som er 

interessert i denne arbeidsformen. Dermed kan skoleledere rekruttere lærere som er villige til 

å reflektere og videreutvikle sin og andres praksis, og på denne måten bidra til skoleutvikling. 

Samtidig kan det tenkes at både foreldre og elever vil se positivt på kollegaveiledning, fordi 

det bidrar til innsyn i klasserommet, samt et nyttig blikk fra en kritisk venn. 

Kollegaveiledning kan derfor styrke elevenes og foresattes tillitt til skolen og lærere, og at 

flere elever søker seg til slike skoler.  

Med tanke på videre forskning ville det vært svært interessant å undersøke hvordan lærere 

kommuniserer med hverandre i ulike faser av kollegaveiledningen, og spesielt i 

ettersamataler. Det er nettopp samtaleferdigheter som har en betydning for kvalitet i 

kollegaveiledningen. Dette burde undersøkes nærmere gjennom observasjon, da det er 

vanskelig for lærere å huske og fortelle om samtalenes innhold og struktur. Informanter i min 

studie viste lite bevissthet om dette.  

Kollegaveiledningens kompleksitet har gjort det vanskelig å konkretisere problemstillingen i 

denne studien og begrense datamaterialet som ble samlet inn. Dette har gjort at jeg fikk 

tilgang til erfaringer knyttet til mange ulike aspekter ved kollegaveiledningen. Derfor var det 

utfordrende å strukturere datamateriale. Jeg håper imidlertid å ha berørt viktige elementer ved 

kollegaveiledning i skolen, som kan bidra til nye spørsmål og nyttige diskusjoner videre.  
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Vedlegg 2                

Forespørsel om deltagelse i forskningsintervju 

 

Jeg skal i 2019 skrive masteroppgave i utdanningsledelse, ved Universitetet i Oslo, institutt 

for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Dette er et spørsmål til deg om å delta i et 

forskningsintervju i forbindelse med min masteroppgave som vil handle om 

kollegaveiledning. 

Formål 

Formålet er å øke forståelse for kollegaveiledning i skolen. Hensikten med oppgaven er å 

bidra til høyere bevissthet rundt måten det kommuniseres på i skoler og belyse 

utviklingspotensialet som ligger i kollegaveiledning.  

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Jeg ønsker å intervjue lærere som har erfaring med strukturert kollegaveiledning på en 

videregående skole.  

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i forskningsintervjuet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst 

trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du svarer på noen spørsmål om dine 

erfaringer med kollegaveiledning. Intervjuet vil tas opp på lydfil og jeg vil samtidig notere litt 

underveis. 

Hva skjer med opplysningene dine? 

Jeg vil bare bruke opplysningene om deg til formålene jeg har fortalt om i dette skrivet. Jeg 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Lydfilen vil 

bli transkribert i løpet av kort tid etter at intervjuet er gjennomført. Det vil si at samtalen vil 

bli skrevet som tekst og alle data vil bli anonymisert. Etter dette vil lydfilen bli slettet. 

 



De som har tilgang til materialet underveis er jeg som forsker, samt min veileder som er 

tilknyttet ILS. Jeg trenger opplysninger som navn og e-postadresse fra informantene slik at 

jeg kan komme tilbake med eventuelle oppklarende spørsmål i etterkant. Oppgaven skal etter 

planen avsluttes i mai 2019.  

 

Dersom du har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Lejla på tlf 416 13 678 / e-post 

lejla_huseincehajic@yahoo.no. De som ønsker å delta må signerer vedlagte 

samtykkeerklæring.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Lejla Huseincehajic 

 

 

 

Samtykkeerklæring  

 

  

Jeg har mottatt informasjon om masterprosjektet og ønsker å delta på intervju.  

  

  

Navn: ____________________________________  

  

  

E-post:____________________________________  

  

  

  

  

Underskrift:_____________________________________________ 
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Vedlegg 3 

Semi-strukturert intervjuguide 

 

Oppvarmingsspørsmål 

Kan du si noe kort om din egen bakgrunn? 

Kan du fortelle litt om skolen?    

 

Tema: struktur og innhold, relasjon/kommunikasjon & utviklingspotensialet 

Forskningsspørsmål 1: Hva kjennetegner kollegaveiledning mellom erfarne lærere i vgs?  

Forskningsspørsmål 2: Hvilke muligheter ligger i kollegaveiledning for å utvikle læreres 

praksis og solen som organisasjon? 

1. Fortell litt om hvordan dere jobber med kollegaveiledning på deres skole, 

(organisering, kontekst).  

2. Hvordan vil du beskrive innholdet og struktur i kollegasamtalene?  

3. Kan du si noe om de ulike fasene av en veiledningssamtale (innledning, hoveddel og 

avslutning)?   

4. Kan du fortelle litt om relasjonen mellom dere?  

5. Kan du beskrive hvilke roller dere har i slike samtaler.  

6. Hvordan opplever du kommunikasjonen mellom dere? 

7. Beskriv en god veiledningssamtale for deg.  

8. Fortell litt om det som foregår i slike samtaler sammenliknet med andre samtaler eller 

annet lærersamarbeid.  

9. Hvordan opplever du å høre om observasjoner? 

10. Har du noen konkrete eksempler på hvilken betydning kollegaveiledning har hatt for 

din praksis? 

11. Har du noen eksempler på situasjoner som har vært vanskelig eller utfordrende?  

12. Hva vil du si er suksessfaktorer for vellykket kollegaveiledning? 

13. Hva ser du på som utfordrende ved kollegaveiledning? 



14. Hva ville du tenkt om skolen din sluttet med kollegaveiledning? 

15. Kan du si noe om målet med å drive kollegaveiledning? 

 

 

 

➔ Utenom det jeg har vært innom til nå, er det andre ting du ønsker å nevne eller 

kommentere? 

 

➔ Hvordan opplevde du intervjuet? (Noe som var vanskelig å forstå eller uklart når jeg 

stilte spørsmål?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


