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Sammendrag 
Denne studien tar for seg et lærersamarbeid mellom fagene norsk og treningslære i en 

videregående skole. Lærerne har over en lengre periode samarbeidet om å utvikle 

skriveundervisningen til elevene. Sammen har de utforsket fagenes ulike skrivekulturer 

samtidig som de har etablert en felles skrivepraksis for elevene på program for idrettsfag. I 

studien har jeg undersøkt hvordan lærerne samarbeider, og jeg har utforsket norsklærerens 

rolle i tverrfaglige skriveprosjekter.  

 

Gjennom analyse av observasjonsdata og intervjuer med lærerne har jeg avdekket at et 

tverrfaglig samarbeid mellom lærere i videregående skole er et sammensatt fenomen. 

Lærernes individuelle motivasjon for skriveprosjektet viser seg å være en viktig forutsetning 

for samarbeidet. Dersom lærerne er engasjerte og motiverte for å delta i et felles 

skriveprosjekt, vil et samarbeid finne sted. I studien karakteriseres lærersamarbeidet som et 

profesjonelt læringsfellesskap som rammer inn skriveprosjektets utvikling. Det er den 

utforskende samtalen mellom de engasjerte lærerne i det profesjonelle læringsfellesskapet 

som driver utviklingen av skriveopplæringen videre.   

 

Norsklærerne har en rekke roller i tverrfaglige skriveprosjekter. Et sentralt funn i studien er at 

de ofte posisjoneres som redskapslærere. Dette er en rolle de selv ikke anerkjenner. 

Redskapsrollen fører også til at norsklærerne posisjoneres i rollen som skriveekspert. Som 

skriveeksperter tilbyr norsklærerne ulike skriveverktøy til idrettslærerne, som de kan dra 

nytte av og inkorporere i egen praksis. Med flere verktøy i verktøykassa utvikles 

idrettslærernes skrivelæreridentitet så vel som skriveopplæringen til idrettselevene. Et annet 

sentralt funn er at norsklærerne sjelden tar rollen som lærersamarbeidets primus motor i 

tverrfaglige skriveprosjekter, de har mer en rolle som samarbeidspartner. Dette innebærer at 

norsklærerne ofte deltar i tverrfaglige skriveprosjekter, men at de sjelden tar initiativ til dem.    
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1 Introduksjon 
 

 

«Jeg underviser i matematikk og naturfag, jeg. 

Nei, skriveopplæringen får dere norsklærere ta dere av» 

(Skrivesenteret, 2015) 

 

 

«Som norsklærer har man, for å bruke en metafor,  

den klassiske verktøykassa. Skriving er jo noe vi stadig jobber med» 

(Bjørli videregående skole, 2019) 

 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema  
Skrivingens betydning har endret seg i takt med samfunnets utvikling. Utviklingen av 

samfunnet har ført til at vi forholder oss mye mer til tekst enn hva vi gjorde før. Nå skriver vi 

tekster både i forbindelse med utdanning, i arbeidslivet og i den private sfære. Alt fra en 

tekstmelding via sosiale medier, en mail til arbeidsgiver, en Snap gjennom Snapchat, til at 

man skriver en lang masteroppgave, handler om at livene våre i stor grad medieres gjennom 

tekst (Blikstad-Balas, 2016). For at man skal kunne håndtere hverdagen og fremtiden i et 

komplekst tekstsamfunn, trenger man det som kalles literacy1. Literacy betyr egentlig evnen 

til å lese og skrive2, men i en utvidet forstand dreier det seg om evnen til å skape mening ved 

hjelp av ulike tegn og ulike modaliteter (Blikstad-Balas, 2016; Skjelbred & Veum, 2013).  

 

Med et samfunn i endring blir kravene til skrivekompetanse stadig høyere. Å bli god til å 

skrive er en omfattende prosess. Kompetansen er krevende og tar tid å mestre (Berge, 2014). 

Når lærere skal utvikle elevene til å bli kompetente skrivere som kan håndtere samfunnets 

komplekse tekstkultur, er det både en krevende, sammensatt og utfordrende oppgave 

(Kringstad & Kvithyld, 2013a). Skriveopplæringen har i norsk skole tradisjonelt foregått i 

																																																								
1	Literacy er et komplekst og omdiskutert begrep. I denne masteroppgaven bruker jeg det engelske begrepet, i 
stedet for mulige oversettelser som tekstkompetanse og tekstkyndighet (Skjelbred & Veum, 2013). 
2	Lesing og skriving er på mange måter to sider av samme sak (Roe, 2014), men i denne masteroppgaven vil jeg 
fokusere på den ene siden som omhandler skriving.	
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norskfaget. Derimot vet vi fra KAL-prosjektet3 at en norskfaglig forankret skriveopplæring 

gir elevene en manglende bredde i skrivekompetansen deres (Berge, 2014; Solheim & Matre, 

2014). Funn fra studien viser at elevene skrev hovedsakelig tekster i et smalt utvalg av 

sjangre og i liten grad tekster som er gangbare i yrkes- og samfunnsliv (Solheim & Matre, 

2014). Kunnskapsløftets innføring av skriving som grunnleggende ferdighet i 2006 kan ses på 

som et bidrag for å introdusere elevene til mer praktisk orienterte tekster, som i større grad 

kan brukes utenfor skolen. Skriving er i Kunnskapsløftet en av fem grunnleggende 

ferdigheter i alle fag, og hver læreplan sier noe om hvordan elevene skal jobbe med skriving i 

det aktuelle faget. Det betyr at med Kunnskapsløftet ble alle lærere skrivelærere, og dermed 

også ansvarlige for elevenes skriveopplæring.  

 

Til tross for at alle lærere er skrivelærere, er det mye som tyder på at elevene fremdeles ikke 

får en tilstrekkelig skriveopplæring i skolen. SKRIV-prosjektet4 ledet av Jon Smidt ved 

Høgskolen i Sør-Trøndelag undersøkte hvordan det ble arbeidet med skriving i fjorten 

barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i perioden fra 2006 til 2010 

(Lorentzen & Smidt, 2008; Smidt, 2010; Smidt, Solheim & Aasen, 2011). Studien avdekket 

at skriveopplæringen var dominert av skriveoppgaver som ikke hadde en klar hensikt, og at 

elevene ikke fikk tilstrekkelig oppfølging i skriveprosessen (Smidt, 2010, s. 31). En annen 

studie som undersøkte grunnleggende ferdigheter i 2010, avdekket at selv om det stort sett 

skrives i alle fag, er det få lærere som har spesielle kriterier eller gode opplegg for 

skriveopplæringen (Møller, Ottesen & Hertzberg, 2010). Nyere forskning viser mye av den 

samme tendensen (Rødnes & Gilje, 2018). I NIFUs rapport for Utdanningsdirektoratet fra 

2015 oppga under halvparten av skolelederne at de i stor grad hadde etablert en felles 

forståelse av hva grunnleggende ferdigheter innebærer (Gjerustad, Waagene & Salvanes, 

2015). Undersøkelsen viste også at arbeidet med å utvikle elevenes skriftlige ferdigheter 

varierte fra skole til skole. 

 

Når skriving som grunnleggende ferdighet ikke er godt nok implementert i alle fag, gir det 

konsekvenser for elevenes skrivekompetanse. I en annen av NIFUs rapporter for 

																																																								
3	«KAL» står for	Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig. Studien ble gjennomført fra 1998 til 2001,  
og forskerne undersøkte 3300 eksamenstekster i norsk til 10. klasseelever og sensorenes vurderinger av disse. 
Det viste seg at over to tredeler av elevene valgte å skrive narrative, skjønnlitterære tekster, hvorav mindre enn 
en tredel valgte resonnerende tekster som krevde drøfting og argumentasjon. Bortimot alle elevene behersket 
den narrative skrivestilen, mens svært få behersket å skrive argumenterende (Solheim & Matre, 2014). 
4	«SKRIV» står for Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring. 	
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Utdanningsdirektoratet fra 2015 er det tegn på at nye studenter ved høyere utdanning ikke har 

utviklet den skrivekompetansen de trenger når de skal begynne i høyere utdanning. 

Studentene i undersøkelsen mangler ferdigheter i akademisk skriving, de klarer ikke å 

tilpasse seg en form for sakprosa og det skriftlige arbeidet bærer preg av dårlig språk og 

manglende struktur. Det stilles spørsmål om studentens manglende skrivekompetanse henger 

sammen med at skriveopplæringen stort sett foregår i norskfaget, og at det i mindre grad 

drives skrivetrening i de andre skolefagene (Lødding & Aamodt, 2015).  

 

Studentenes mangelfulle skrivekompetanse indikerer at skriveopplæringen i skolen verken 

forbereder elevene til å ta del i høyere utdanning eller i samfunnets komplekse tekstkultur. 

Det betyr at vi må rette blikket mot lærerne. For at elevene skal kunne videreutvikle 

skrivekompetansen sin må lærerne selv ha gode kunnskaper om skriving. Det innebærer 

kunnskaper om blant annet teksters oppbygging, språkbruk, virkemidler og sjangertrekk 

(Roe, 2014). Lærerne må også ha kunnskap om ulike skrivestrategier og skrivemetoder, og de 

må ha kjennskap til hvordan elevene kan lære seg å bruke disse. Uavhengig av hvilke 

konkrete krav lærerplanen stiller om skriving i det aktuelle faget, har alle lærere et ansvar for 

å utvikle elevenes skrivekompetanse.  

 

1.2 Masteroppgavens tema, hensikt og problemstilling 
Elevenes skrivekompetanse trenger å styrkes, og jeg vil derfor undersøke hvordan lærere 

samarbeider om å utvikle skriveopplæringen. Siden skriveopplæringen i stor grad koples til 

norskfaget, aktualiserer det en diskusjon om hva som er norsklærerens rolle i tverrfaglige 

skriveprosjekter. I denne diskusjonen vil det være interessant å undersøke et tverrfaglig 

samarbeid mellom to fag som tilsynelatende har lite til felles, som norsk og treningslære. 

Som student i norskdidaktikk vil et fokus på norsklærerne i tillegg gi meg nyttig innsikt som 

jeg kan ta med meg videre i min norsklærergjerning. 

 

Hensikten med denne studien er dermed å få innsikt og utvidet kunnskap om hvordan lærere 

samarbeider i tverrfaglige skriveprosjekt, samt å få økt forståelse for hva som er 

norsklærerens rolle i dette. Jeg har videre valgt å avgrense temaet til skriving i videregående 

skole. Denne avgrensningen er gjort på bakgrunn av at elevene på dette nivået skal kunne 

skrive komplekse og krevende tekster, bli studieforberedt til høyere utdanning og samtidig bli 
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forberedt til å ta del i samfunnets komplekse tekstkultur. Dette innebærer med andre ord høye 

krav til lærernes skrivekompetanse. Masteroppgavens problemstilling er som følgende: 

 

Hvordan samarbeider lærere i videregående skoler om å utvikle skriveopplæringen i 

og på tvers av fag, og hva er norsklærerens rolle i tverrfaglige skriveprosjekter?  

 

Denne studien baserer seg på et sosiokulturelt perspektiv på læring og utvikling. Det vil si at 

den forståelsen som ligger til grunn i masteroppgaven er at mennesker lærer gjennom 

språklig interaksjon med andre, og at konteksten samhandlingen inngår i har betydning 

(Dysthe, 2001, Säljö, 2006). Jeg har valgt å belyse problemstillingen kvalitativt gjennom 

observasjon og intervju. Valget om kvalitative metoder er begrunnet i kapittel 3.  

 

1.3 Tidligere forskning på området 
Skriving på tvers av fag er et konsept som bygger på britisk skriveforskning fra 1960-tallet av 

James Britton, Douglas Barnes og Harold Rosen ved London School of Education 

(Bazerman, Little, Bethel, Chavkin, Fouqette, & Garufis, 2005, s. 20). Britton og hans 

forskerteam undersøkte 2000 tekster fra britiske skoleelever i alderen 11 til 18 år, og fant at 

kun 5,5 prosent av tekstene inneholdt ekspressiv skriving. Dette var nedslående fordi 

ekspressiv skriving er ifølge Britton den formen for skriving som er personlig og utforskende, 

og som ligger nærmest tankeprosessen (Fulwiler, 1991, s. 132). Med ekspressiv skriving 

«tenker man på papiret», noe som vil si at man både reflekterer, utforsker, oppdager og 

utvikler nye tanker og ideer gjennom skrivingen (Dysthe, 1999, s. 46). Britton hevdet at 

ingen aktivitet i skolen fremmer selvstendig tenking i like stor grad som ekspressiv skriving. 

Han mener derfor det er avgjørende at man i skolen vektlegger denne formen for skriving, 

fordi det er selve grunnlaget for skriftspråklig utvikling (Dysthe, 1999, s. 46). 

 

På samme tid ble det banebrytende amerikanske forskningsprosjektet av Janet Emig (1971) 

utgitt. Hennes studie av skrivestrategiene til åtte tolvteklassinger fikk betydning fordi hun var 

den første som flyttet fokuset fra ferdig tekst, til fokus på skrivestrategier i skriveprosessen 

(Dyste, 1999, s. 45). Hun kritiserte skolestilsjangeren, og mente at skoleskriving må spenne 

over et større spekter av teksttyper og skriveformål. I likhet med Britton understrekte hun 

også verdien av personlig og utforskende skriving. Emig bidro med sin forskning til 

utviklingen av prosesskrivningens teoretisk grunnlag. Berkeley-universitetet i California med 
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«The Bay Area Writing Project» (BAWP) bidro videre til å legitimere prosessorientert 

skrivepedagogikk som en arbeidsmetode (Roe & Helstad, 2014). Prosessorientert 

skrivepedagogikk som oppsto i USA tidlig på 1970-tallet har fått stor utbredelse i både en 

amerikansk og ikke minst norsk kontekst fra 1980-tallet og frem til i dag.   

 

Brittons og Emigs ideer ble tatt videre med i WAC-bevegelsen (Hertzberg & Roe, 2016). 

WAC står for Writing Across the Curriculum5, og bevegelsen slo gjennom i USA på 1970-

tallet. Bevegelsen ser på skriving som et viktig verktøy for å forstå og tilegne seg kunnskap, 

og konseptet handler om at man skriver for å lære i alle fag (Mcleod, 1992). Skriving på tvers 

av fag har dermed blitt en retning innenfor skrivepedagogikken som fremhever hvordan 

skriving kan brukes som et redskap for læring, refleksjon og kunnskapsutvikling i alle fag, og 

retningen vektlegger derfor skrivestrategier som kan brukes på i og på tvers av fag (Kringstad 

& Kvithyld, 2013a; Smidt, 2011). Ut i fra WAC utviklet Writing in the Disciplines6 (WID) 

seg (Knain, 2005). Denne retningen fokuserer i større grad på hvordan det skrives i det 

enkelte faget, fordi hvert fag har sin egen terminologi, sine egne teksttyper og sine egne 

skrivemåter. Det betyr at dersom man skal lære seg et fag, innebærer det å lære seg å uttrykke 

seg på fagets premisser (Kringstad & Kvithyld, 2013a). En god skriveopplæring henter 

elementer fra begge disse skriveretningene, og i mange skriveprogrammer på universiteter i 

USA er WID fortsatt en del av WAC (Mcleod, 1992).  

 

I Norge visste vi lite om skriving på tvers av fag på begynnelsen av 2000-tallet (Matre, 

2006). Dette endret seg med LK06 sin innføring av skriving som grunnleggende ferdighet i 

alle fag. Innføringen medførte en økende interesse for skriveforskning, og det ble dermed 

iverksatt flere skriveforskningsprosjekt i lys av dette. I denne sammenhengen vil jeg trekke 

frem Normprosjektet og Fagerbakken-prosjektet, som begge er sentrale i min masteroppgave. 

Normprosjektet7 var en stor norsk intervensjonsstudie som skulle bidra til å styrke den 

forskningsbaserte kunnskapen om skriveopplæring og vurdering av skriving i grunnskolen 

(Matre, Berge, Evensen, Fasting, Solheim & Thygesen, 2011). Prosjektet ble delt inn i to 

faser og varte fra 2012 til 2016.  

																																																								
5	Writing Across the Curriculum assosieres hovedsakelig med høyere utdanning, hvorimot Writing in Content 
Areas er begrepet man bruker for WAC-initiativer på videregående skoler (Baserman, et al., 2005; Hertzberg & 
Roe, 2016). Heretter referer jeg til disse begrepene som Skriving på tvers av fag.  
6	Writing in the Disciplines oversetter som Skriving på fagenes premisser.  
7	«Normprosjektet» står for Developing National Standards for the Assessment of Writing. A tool for Teaching 
and Learning (Berge & Skar, 2015). 		
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I Normprosjektets første fase samarbeidet forskere og lærere ved tjue skoler over hele landet 

om å utvikle nasjonale forventingsnormer for elevenes skrivekompetanse. Samarbeidet var 

populært blant lærerne, som uttrykte at de lærte mye av å diskutere elevtekster og vurderinger 

sammen med kolleger (Brandslet, 2016). De såkalte forventningsnormene dannet 

utgangspunktet for andre fase av Normprosjektet. Forventingsnormene ble tatt i bruk på de 

utvalgte skolene som et grunnlag for skriveopplæring og vurdering, sammen med en rekke 

andre vurderingsressurser (Berge & Skar, 2015). Forskerne i Normprosjektet fulgte skolene 

gjennom to år, og undersøkte hva slags effekt den nye skriveopplæringen og 

vurderingspraksisen hadde på elevene sin skriveutvikling og lærernes vurderingskompetanse. 

Studien avdekket at intervensjonen som ble gjennomført i skolene, utviklet elevenes 

skriveferdighet med en effekt som tilsvarer fra et halvt til to ekstra undervisningsår (Berge & 

Skar, 2015).  

 

Normprosjektet viser at dersom det skapes gode arenaer for faglig dialog og 

kompetanseutvikling av lærerne, kan elevenes skrivekompetanse økes i stor grad. Et annet 

prosjekt som viser betydningen av et samarbeid mellom lærere, er Fagerbakken-prosjektet. 

Fagerbakken-prosjektet var et delprosjekt i FAGER-prosjektet8 ledet av Frøydis Hertzberg 

ved Universitetet i Oslo. Fagerbakken-prosjektet besto av et samarbeid mellom elleve lærere 

fra fag som norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, rettslære, biologi, kjemi, geografi og 

idrettsfag ved Fagerbakken videregående skole og forskere ved Universitetet i Oslo. I 

lærersamarbeidet delte lærerne erfaringer, elevtekster og undervisningsopplegg med 

hverandre, og ut i fra dette ble de enige om noen sentrale skrivenormer på tvers av fagene. 

Hensikten var å forbedre skriveopplæringen gjennom å utvikle felles forståelse for hva som 

regnes som gode tekster i de ulike fagene. Fagerbakken-prosjektet belyser dermed ikke bare 

hvordan det arbeides med skriving i de ulike fagene, men også hvordan profesjonsutvikling 

skjer gjennom et tverrfaglig lærersamarbeid (Flyum & Hertzberg, 2011; Helstad & Lund, 

2012; Helstad & Møller, 2013; Øgreid & Hertzberg, 2009). 

 

Normprosjektet og Fagerbakken-prosjektet er to gode eksempler på skriveprosjekter som 

belyser hvordan kompetanseutvikling skjer gjennom tverrfaglige lærersamarbeid, og disse 

prosjektene viser også betydningen av slike samarbeid. I likhet med flere liknende prosjekt 
																																																								
8	FAGER-prosjektet ved Universitetet i Oslo var en slags paraply over flere delprosjekter som undersøkte 
fagskriving i grunnopplæringen.		
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går heller ikke disse studiene direkte inn på norsklærerens rolle i samarbeidene. Min studie er 

et bidrag til å se på samarbeidsdimensjonen i tverrfaglige skriveprosjekter, men også mer 

spesifikt undersøke norsklærerens rolle i denne type prosjekter.  

 

1.4 Masteroppgavens disposisjon 
Denne masteroppgaven er organisert inn i seks kapitler. I dette første kapitlet har jeg 

introdusert temaet for masteroppgaven og redegjort for dens problemstilling, og begrunnet 

oppgavens aktualitet og hensikt, samt gitt en oversikt over relevant forskning på feltet. I det 

neste kapitlet vil jeg gjøre rede for masteroppgavens teoretiske innramming. Redegjørelsen 

starter med en beskrivelse av sosiokulturelle teorier om læring og kunnskapsutvikling. Her vil 

jeg også vise frem ulike former for samtaler og forståelsen av skriving i et sosiokulturelt 

perspektiv. Videre belyser jeg hva skriving i videregående skole, med vekt på fagene norsk 

og treningslære, innebærer. Deretter vil jeg presentere teori om tverrfaglige samarbeid i 

videregående skole.  

 

Det tredje kapitlet består av masteroppgavens metodiske tilnærming. Her blir valget om et 

kvalitativt forskningsdesign med forskningsmetodene observasjon og intervju begrunnet og 

beskrevet. Videre kommer en gjennomgang av studiens utvalgsprosedyre og beskrivelse av 

informantene mine og de tilhørende skolene. Deretter blir det redegjort for hvordan det 

innsamlede datamaterialet har blitt behandlet og analysert. Etter dette diskuterer jeg studiens 

kvalitet med vekt på studiens troverdighet, pålitelighet, overførbarhet og etiske betraktninger. 

Til slutt i kapitlet tematiserer jeg min rolle som forsker i denne studien.  

 

Masteroppgavens fjerde kapittel inneholder en analyse av det innhentede datamaterialet i lys 

av studiens problemstilling. Sentrale funn fra analysekapitlet blir tatt videre med inn i en 

diskusjon i kapittel fem. I diskusjonen blir studiens hovedfunn presentert og diskutert. Disse 

blir videre oppsummert i studiens sjette og siste kapittel, sammen med en konklusjon på 

studiens problemstilling og en oppsummering av masteroppgaven. Etter dette følger mine 

tanker om studiens implikasjoner sammen med innfallsvinkler til videre forskning om 

tverrfaglige lærersamarbeid.   
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2 Teoretisk innramming  
Jeg skal i dette kapitlet gjøre rede for det teoretiske rammeverket som utgjør 

masteroppgavens utgangspunkt, og som vil bidra til å ramme inn oppgavens 

diskusjonskapittel. Jeg vil starte med å redegjøre for sentrale teorier innenfor sosiokulturell 

læringsteori, der jeg også beskriver ulike samtaletyper og teori om skriving knyttet til dette 

perspektivet. Deretter vil jeg klargjøre hva skriving i videregående skole innebærer, med vekt 

på fagene norsk og treningslære. Til slutt i dette kapitlet vil jeg gjøre rede for teori om 

tverrfaglige lærersamarbeid i videregående skole.  

 

2.1 Sosiokulturelle perspektiver på læring 
Denne masteroppgaven undersøker hvordan lærere fra fagene norsk og treningslære 

samarbeider om å utvikle skriveopplæringen til elevene i videregående skole. For å studere 

dette må vi se på samspillet mellom lærerne og det sosiale fellesskapet. Et slikt utgangspunkt 

vil være forankret i et sosiokulturelt perspektiv på læring.   

 

Utgangspunktet for sosiokulturelle perspektiv på læring er interessen for hvordan mennesket 

har skaffet seg, utviklet og gjenskapt kunnskap (Dysthe, 2001; Säljö, 2006). I dette har 

sosiale samspill og språket som et sosialt redskap en sentral betydning. Å lære seg 

kunnskaper og ferdigheter, som for eksempel å skrive, vil i følge sosiokulturelle 

læringsperspektiver utvikles i et sosialt samspill mellom mennesker, og ikke ut i fra 

enkeltindivider. Læring i et sosiokulturelt perspektiv er derfor nært knyttet til 

kommunikasjon, hvor samtaler og dialog mellom mennesker forstås som et verktøy for 

utvikling av kunnskap. Kunnskapsutvikling forstås dermed som en sosial prosess, og kan 

derfor identifiseres i sosiale praksiser der læring forekommer. Teoriene til Vygotsky og 

Bakhtin tilbyr noen grunnleggende premisser for forståelsen av språket og 

kunnskapsutvikling innenfor et sosiokulturelt perspektiv. Jeg vil derfor se nærmere på deres 

teorier.  

 

2.1.1 Vygotsky om språk og kunnskapsutvikling 
Lev Semonjovitsj Vygotsky (1896-1934) var en russisk psykolog og pedagog som har 

skrevet flere hundre vitenskapelige forskningsartikler samt flere innflytelsesrike bøker. Innen 

pedagogisk tenkning er han fortsatt en svært sentral inspirasjonskilde, og det refereres fortsatt 
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mye til hans arbeid innenfor sosiokulturelle tradisjoner (Dysthe, 2001; Imsen, 2014). I denne 

studien tilfører arbeidet til Vygotsky teori om forståelsen av språkets betydning for 

kunnskapsutvikling.  

 

Arbeidet til Vygotsky handler først og fremst om å forstå menneskelig bevissthet og hvordan 

det utvikler seg. Han var opptatt av læring, utvikling og særlig språkets betydning. Et sentralt 

poeng hos Vygotsky er at all intellektuell utvikling, og all tenking har utgangspunkt i språket 

som et sosialt fenomen (Imsen, 2014). Ens første ytringer er ifølge Vygotsky starten på 

utviklingen av ens tenkning. Dette forklarer han ved å vise til at når barnet i førskolealder 

begynner å prate, er det til seg selv om hva han gjør i et sosialt samspill, som for eksempel: 

«kjører bil». Barnet bruker språket som et hjelpemiddel til å skape mening og forståelse. 

Disse ytringene kaller Vygotsky for egosentrisk tale. Denne talen mener han etter hvert 

utvikler seg til å bli en indre taus tale. Det er denne indre egosentriske talen som forstås som 

grunnlaget for selvrefleksjon og bevissthet (Imsen, 2014). Etter hvert forsvinner den indre 

egosentriske talen, og erstattes av tenkning i stedet. Med dette illustrerer Vygotsky at når man 

lærer seg å prate, lærer man seg samtidig å tenke (Dysthe, 1995, s. 55). 

 

Vi blir altså til tenkende vesener gjennom kommunikasjon. Kommunikasjon er en forbindelse 

mellom en samtale med andre, og en samtale med oss selv (tenkning) (Säljö, 2002). 

Tenkningen er dermed formet av kommunikative og sosiokulturelle erfaringer, noe som betyr 

at tenkningen vår er påvirket av kulturen vi vokser opp i. Det betyr at gjennom 

kommunikasjon mellom mennesker blir ideer, kunnskaper og ferdigheter ført videre. Læring 

og utvikling vil dermed ifølge Vygotsky være et resultat av et sosialt samspill (Vygotsky, 

2001). Dermed vil samtalen alltid være den viktigste og mest grunnleggende måten å føre 

kunnskaper og argumenterer videre på (Säljö, 2002).  

 

Et kjernepunkt hos Vygotsky er teorien om den nærmeste utviklingssonen. Han skiller 

mellom ens faktiske utviklingsnivå og ens potensielle utviklingsnivå, og det er avstanden 

mellom disse to nivåene som Vygotsky kaller for den nærmeste utviklingssonen. Læring og 

utvikling skjer i den nærmeste utviklingssonen gjennom hjelp av kompetente andre og 

kulturelle hjelpemidler, som for eksempel språket. Det betyr at ens utvikling ikke bare er 

avhengig av ens medfødte kapasitet, men også av ens kapasitet til å nyttiggjør seg av 

erfaringer fra kommunikasjon og samarbeid med andre (Vygotsky, 2001).  

 



	 10	

2.1.2 Bakhtins dialogiske tenkemåte 
For å få en større forståelse og innsikt i språklig kommunikasjon kan vi få hjelp av Mikhail 

Mikhailovitsj Bakhtins (1895-1975) teorier. Han hører til samme nasjon og generasjon som 

Vygotsky, og de hadde samme grunnleggende forståelse av individet sin forankring i en 

kultur og i en sosial og historisk sammenheng. Mange av ideene deres hadde derfor klare 

likhetstrekk, men ulike kjerneinteresser (Dysthe, 2001). Bakhtin var litteraturteoretiker, 

språkfilosof og kulturteoretiker og han var primært opptatt av språket som et 

kommunikasjonsredskap. Bakhtins arbeid tilfører i denne studien teori som muliggjør 

forståelse av lærernes samtale i lærersamarbeidet.  

 

Dialog forstås i dagligspråket som en formell eller uformell samtale mellom to eller flere 

personer. For Bakhtin betød dialog noe langt mer enn dette, for han var selve livet dialogisk i 

sin natur (Dysthe, 1997, s. 49). Når Bakhtin hevder at livet er en uavsluttet dialog med andre 

mennesker, er det fordi han mener at ytringer er avhengig både av de ytringene som kommer 

før og de som følger etter. Det betyr at alle ytringer står i et dialogisk forhold til andre 

ytringer, og at det alltid bor andre stemmer i det som blir sagt (Dysthe, 1997, s. 50). En ytring 

er ifølge Bakhtin en språklig aktivitet, og de kan være både muntlige og skriftlige (Bakhtin, 

2005). En stemme derimot er den snakkende bevisstheten bakom ytringen, og en dialog vil 

alltid bestå av minst to stemmer. 

 

Bakhtins forståelse av dialog handler ikke om en vanlig samtale mellom flere personer, men 

en forståelse om at det dialogiske ligger i spenningen, i konflikten mellom ytringene til de 

som kommuniserer (Dysthe, 1995, s. 64). Gjennom ulike stemmer, perspektiver og meninger 

vil man i fellesskap kunne skape en ny mening og forståelse. Mening er ifølge Bakhtin ikke 

noe som eksisterer i språket og mening blir heller ikke skapt av enkeltindividet, men i 

samspillet mellom mennesker (Dysthe, 1997, s. 49-50). Mening og forståelse oppstår dermed 

som et resultat av et samarbeid mellom den som taler og den som lytter. Forståelse og 

respons er på den måten knyttet sammen, og gjensidig avhengig av hverandre. For Bakhtin 

var den ene umulig uten den andre (Bakhtin, 1981). Det betyr at en monolog ikke vil kunne 

fremme kunnskap, fordi forståelse alltid krever en eller annen form for respons og gjensvar, 

altså en dialogisk utveksling. Når Bakhtin mener at mening og kunnskap blir til i dialogens 

samspill mellom mennesker, så betyr det at dialogen vil ha betydning for hvordan lærere 

samhandler i tverrfaglige læringsfellesskap. Jeg vil derfor i neste avsnitt presentere ulike 
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samtaletyper, som kan bidra til å gi en karakteristikk av samtalene i lærersamarbeidet som jeg 

undersøker i denne masteroppgaven.  

 

2.1.3 Ulike samtaletyper 
Språket forstås i lys av Vygotsky og Bakhtin som et verktøy man kan bruke for å tenke og 

lære sammen. Imidlertid mener Mercer og Littleton (2007) i likhet med Bakhtin at ikke alle 

former for samtale fører til læring. De beskriver derfor tre ulike samtaletyper: exploratory, 

cumulative og disputational talk. Disse er oversatt til utforskende, kumulativ og disputerende 

samtaler. Disse samtaletypene er hovedsakelig brukt i studier om elevsamtaler, men Helstad 

(2013) bruker disse samtaletypene i sin studie om samtaler mellom lærere. I lys av Helstad 

vil jeg også bruke disse samtaletypene i min studie om samarbeidet mellom norsklærerne og 

idrettslærerne ved Bjørli videregående skole.  

 

En utforskende samtale betegnes som den samtaletypen som regnes for å være mest 

produktiv for kunnskapsutvikling. Den karakteriseres ved at partene i samtalen engasjerer seg 

kritisk, men konstruktivt til hverandres ideer. Partene deltar aktivt, og alle i fellesskapet har 

mulighet til å vurdere uttalelser og forslag med andre mulige alternative hypoteser og 

begrunnelser. Hver sin mening blir betraktet, før man i fellesskap tar en avgjørelse (Mercer & 

Littleton, 2007, s. 59). En kumulativ samtale derimot, kjennetegnes ved at deltakerne bygger 

positivt, men ukritisk på hverandre ytringer. Denne formen for samtale bærer preg av at 

partene i stor grad repeterer og bekrefter hverandres utsagn. En slik samarbeidsprosess vil 

ikke føre til at man i fellesskap bygger ny kunnskap (Mercer & Littleton, 2007, s. 62). Det vil 

heller ikke den siste samtaletypen. Disputerende samtale karakteriseres ved at partene er 

uenige og tar individualiserte beslutninger. Det er også få forsøk på å komme med alternative 

forslag, dele ressurser og konstruktiv kritikk mellom partene (Mercer & Littleton, 2007, s. 

58-59). Jeg kommer til å benytte meg av disse samtaletypene når jeg skal gi en karakteristikk 

av samtalen mellom lærerne i læringsfellesskapet i kapittel 4.  

 

2.1.4 Skriving som en sosial prosess 
Den sosiokulturelle skriveforskningen ser på skriving som en sosialt situert praksis, og mye 

av forskningen bygger på tankene til Vygotsky og Bakhtin. For at man skal lære seg å skrive 

må man ha utviklet en grad av kognitiv kontroll og metakognitiv bevissthet om egen 

tekstproduksjon (Fjørtoft, 2014a). Skrivekompetansen utvikles i en sosial kontekst, og 
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begynner som regel rundt skolestartalder. Utvikling av skrivekompetanse innebærer 

deltakelse i ulike sosiale praksiser, og i skolen vil relasjonen mellom elevene og lærerne være 

utgangspunktet for den sosiale interaksjonen og læringen (Fjørtoft, 2014a).  

 

I skolen vil elevene møte ulike skrivekulturer. Skrivekultur er et sosiokulturelt begrep som 

forteller noe om skriveopplæringen, som for eksempel om hvordan, hvorfor og hva som skal 

skrives i faget. Vi vet fra norsk skriveforskning at det er relativt store forskjeller på 

skrivekulturene i ungdomstrinn og i videregående skole (Smidt, 2009), og fra fag til fag i 

videregående skole (Helstad, 2011). Med skrivekulturer menes de reglene som gjelder for 

hva som skal skrives, hvorfor vi skriver og hvordan vi skriver (Fjørtoft, 2014a). I neste 

kapittel vil jeg redegjøre for skriving i videregående skole, med vekt på norsk- og 

treningslærefagets skrivekulturer.  

 

2.2 Skriving i videregående skole 
Når jeg undersøker hvordan norsklærere og idrettslærere samarbeider om å utvikle 

skriveopplæringen, innebærer det at jeg må utforske skrivekulturene i begge disse fagene. 

Skriving i fagene vil variere avhengig av fagets læreplan, fagets skrivekultur og lærerens 

kompetanse. Før jeg begir meg ut på dette vil jeg først gjennomgå hva skriving i 

videregående skole innebærer.  

	

2.2.1 Den andre skriveopplæringen 
Den andre skriveopplæringen handler om videreutvikling av den første grunnleggende 

skriveopplæringen (Roe & Helstad, 2014). Den første grunnleggende9 skriveopplæringen kan 

forstås som den første opplæringen elevene får i skriving. Deretter blir det en overgang fra å 

lære seg å skrive, til at elevene i den andre skriveopplæringen skal skrive for å lære. I den 

andre skriveopplæringen vil blant annet videreutvikling av elevenes språklige ferdigheter, 

tekstoppbygging og skrivestrategier være sentrale.  

 

I videregående skole skal elevene kunne bruke skriving som et verktøy for å lære, for å 

synliggjøre kunnskap, og de skal kunne skrive ulike komplekse og krevende tekster i alle fag. 

Hvert fag består av ulike teksttyper med til dels ulik terminologi, skrivemåter og med 

																																																								
9	Den første grunnleggende skriveopplæringen må ikke forveksles med betegnelsen grunnleggende ferdigheter i 
Læreplanen for Kunnskapsløftet.  
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sjangertrekk og begrepsbruk som er særegne for de ulike fagkulturene (Roe, 2014). De ulike 

fagene krever derfor også fagspesifikk tekstkompetanse. En god skriveopplæring i 

videregående skole lærer dermed elevene til å bruke skriving som et redskap for å lære, 

samtidig som elevene får eksplisitt opplæring i hvordan det skal skrives i de ulike fagene 

(Kringstad & Kvithyld, 2013b). Lærere må derfor være bevisst på sitt fags skrivekultur, og ha 

en tanke om hvordan dette kan formidles på best mulig måte overfor elevene.  

 

En eksplisitt skriveopplæring kan forstås på flere måter. Den kan forstås slik at lærere gjør 

skriveopplæringen både klar og tydelig gjennom å skape en kultur for skriving, noe som 

innebærer at lærerne gjør skriving til en integrert del av undervisningen (Kringstad & 

Kvithyld, 2013a). For eksempel kan lærerne vise frem tekster til elevene, som de i fellesskap 

undersøker sjangertrekk og diskuterer innledninger, avsnitt og så videre (Pressley, 2006). I 

denne sammenhengen vil det også være relevant å bruke elevene sine egne tekster. Det er 

fordi mange av de tekstene som elevene skriver, ikke brukes til noe relevant. Det vil være av 

betydning for elevene dersom noen av tekstene som de skriver, møter en leser (Kringstad & 

Kvithyld, 2013a; Smidt, 2010).  

 

Eksplisitt skriveopplæring relateres også til den australske sjangerpedagogikken (Helstad & 

Hertzberg, 2013). På 1980-1990-tallet representerte den australske sjangerpedagogikken en 

motvekt10 til den amerikanske prosesskrivningen. Den amerikanske prosesskrivningen ble 

kritisert for dens sterke fokus på friskriving, og dens fokus på personlige og fortellende 

tekster. Både sjangerskolen og amerikanske Hillocks (1984) argumenterte for en mer 

lærerstyrt skriveundervisning (Helstad & Hertzberg, 2013). I Norge har vi hatt en viss 

ambivalens overfor formfokusering, men dette har endret seg. I dag går lærere aktivt inn og 

støtter elevene inn i deres nærmeste utviklingssone dersom de trenger det. Med eksplisitt 

skriveopplæring bruker ofte lærere «oppskrifter» i undervisningen. Det potensielle negative 

ved bruk av oppskrifter i skriveopplæringen er at det kan svekke utviklingen av en autentisk 

tekstkompetanse og elevene kan stivne i en «skolsk» tekstform. Derimot er den positive siden 

ved bruk av oppskrifter at oppskriftene kan hjelpe elevene til å skrive bedre tekster (Helstad 

& Hertzberg, 2013).  

 

 
																																																								
10	Debatten er for omfattende til at jeg kan komme nærmere inn på den her, for utdyping anbefaler jeg 
Hertzberg 2001.	
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2.2.2 Norskfaget og skriving  
Norskfaget er i disse tider i en fornyelsesprosess11. Den nye læreplanen med norskfagets seks 

kjerneelementer ligger for tiden ute til høring, og jeg tar derfor utgangspunkt i den nåværende 

læreplanen. Den nåværende læreplanen i norsk er inndelt etter fagets formål, fagets 

hovedområder, timetall, grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og vurdering. Norskfaget 

strekker seg fra 1. til 13. trinn, og i løpet av disse årene skal elevene ha 1770 timer med 

norskundervisning i grunnskolen og 393 timer på studieforberedende utdanningsprogram i 

videregående. Dette fører til at norskfaget også består av mange kompetansemål. Timetallet, 

antall skoleår og de mange kompetansemålene gjør norskfaget til et av de største fagene i 

skolen (Fjørtoft, 2014a). 

 

Norskfagets hovedområder muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon og språk, 

litteratur og kommunikasjon skal lære elevene kompetanser som har stor betydning for 

enkeltmennesket så vel som for hele samfunnet. Elevene skal gjennom disse hovedområdene 

utvikle sin språklige selvtillit, kulturelle identitet og respekt for andre kulturer. Den kulturelle 

forståelsen og språklige selvtilliten skal videre gi elevene et godt grunnlag for aktiv 

deltakelse i samfunnet og muligheter for å lære gjennom hele livet (Fjørtoft, 2014b). Å være 

norsklærer er derfor et privilegert yrke. Som norsklærer får man mulighet til å åpne opp for 

diskusjoner om språk, kultur og identitet. Slike diskusjoner kan bidra til å utvikle elevenes 

forståelse av verden (Fjørtoft, 2014a).  

 

Norsklærere i videregående skole har som oftest mye av den samme bakgrunnskunnskapen 

fra studier med nordisk og norskdidaktikk. Norskfaget tilhører den akademiske disiplinen 

humaniora som inneholder språk, historie, filosofi og kulturstudier (Fjørtoft, 2014a). 

Utdanningen fra disse retningene gir norsklærere solid kompetanse om språk, tekst og ikke 

minst om skriving. Det betyr at man som norsklærer har lært seg gode strategier og metoder 

for hvordan man kan oppnå god skriveopplæring. I mange tilfeller har også norsklærere 

utdannelse i andre fag, slik at de ikke bare er «norsklærere» (Hertzberg, 2010, s. 26). Det 

fører til en forståelse for hvordan skriveopplæring kan drives i de øvrige fagene til 

norsklæreren. Norsklærerens ekspertkunnskap om språk og tekst gjør norskfaget til et 

																																																								
11	Stortingsmelding nr. 28 Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet (2015-2016) meldte 
at grunnopplæringen i Norge skal fornye seg. Fagfornyelsen arbeider derfor med å fornye læreplanen i norsk og 
i andre skolefag. Disse læreplanene ligger nå (våren 2019) ute til høring. 
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naturlig utgangspunkt for tverrfaglige skriveprosjekter (Smidt, 2011). Ekspertkunnskapen til 

norsklærerne ble for eksempel verdsatt av lærerne i Fagerbakken-prosjektet: 

 

Norsklæreren har likevel en egen status i prosjektet i kraft av sin evne til å «se» ting 

ved tekstene. Gjennom studier og lang erfaring med tekstkommentering er 

norsklærere trent opp til å analysere tekster og verbalisere det de ser (Hertzberg, 2010, 

s. 27).  

 

Tekstarbeid har alltid vært en viktig del i norskfaget. Norskfaget spiller derfor en sentral rolle 

i elevenes skriveopplæring. Gjennom norskfaget skal elevene møte et mangfold av tekster, 

fra samtid og fortid, og de skal arbeide med både skjønnlitteratur og sakprosa. I arbeidet med 

disse tekstene skal elevene utvikle sine språklige ferdigheter og evnen til å forstå andre 

synspunkter, erfaringer og opplevelser. Målet er derimot ikke bare at elevene skal lære om 

tekstene, men at de også skal utvikle sine kognitive, kulturelle og sosiale kompetanse 

gjennom tekstarbeidet (Fjørtoft, 2014b). Arbeidet med tekster innebærer også skriving. Å 

kunne skrive blir i norsklæreplanen definert slik:  

 

Å kunne skrive i norsk er å utrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig måte. 

Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget, og å kunne ta i bruk 

norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er også en måte å utvikle og strukturere 

tanker på og en metode for å lære. Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes 

evne til å planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset 

formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i norskfaget forutsetter 

systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike 

skrivestrategier. Det innebærer å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet 

på både hovedmål og sidemål (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 5).  

 

Skriving i norskfaget innebærer at elevene skal lære seg å skrive fagspesifikt samtidig som 

elevenes generelle skrivekompetanse skal utvikles. Utviklingen av skriveferdigheter og 

strategier må imidlertid ikke gå på bekostning av kunnskaper og forståelse i faget. Ser vi til 

kompetansemålene i norskfaget for skriftlig kommunikasjon etter videregående tredje trinn 

studieforberedende skal elevene: «skrive kreative, informative og resonnerende tekster, 

litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i 

norskfaglige tekster» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 12). Kompetansemålet beskriver 
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ingen eksplisitte sjangrer, men instruerer elevene til å utføre skrivehandlinger som oppfyller 

ett eller flere formål. Det ble laget en modell for å illustrere dette samspillet. Modellen kalles 

Skrivehjulet, og den ble utviklet i samsvar med skriving som grunnleggende ferdighet, og 

ideen er at den skal kunne brukes i alle fag.  

 

Skrivehjulet er bygd rundt de tre dimensjonene handling, formål og skriftlig mediering. Den 

ytterste sirkelen i skrivehjulet er ikke statisk, og viser seks ulike skrivehandlinger som kan 

koples til ulike skriveformål. Ser man for eksempel til skrivehandlingen å forestille seg 

innebærer det å skrive teksttyper som 

fortellinger og noveller. Disse 

teksttypene har hatt status i norskfaget, 

og dermed også vært en viktig del av 

skriveopplæringen i norskfaget 

(Kringstad & Kvithyld, 2013a). I 

ovennevnte kompetansemål skal elevene 

også skrive tekster der argumentasjon er 

sentralt. Fra forskning12 vet vi at tekster 

som innebærer argumentasjon er 

vanskeligere for elevene å mestre. Med argumenterende tekster skal man påvirke eller 

overbevise leseren om noe, gjennom å vise frem både for- og motargumenter for sitt eget syn 

(Kringstad & Lorentzen, 2014). Argumenterende skriving finnes i større eller mindre grad i 

alle fag, og norskfaget har et særlig ansvar for å lære elevene ferdigheter og strategier som er 

overførbare til andre fag og andre sammenhenger.  

 

Med norskfagets formål om å utvikle «kulturforståsele, kommunikasjon, dannelse og 

identitetsutvikling» har faget blitt splittet inn i to motpoler, der en pol fremhever fagets 

redskapsdel og en annen pol som fremhever fagets kulturdel. Fagets redskapsdel handler 

hovedsakelig om norskfagets språkopplæring, og interessen for vektleggingen av denne delen 

baserer seg på at lese- og skriveferdigheter er nyttig i mange sammenhenger, som for 

eksempel i videre læring i og utenfor skolen. Helene Amundøy (2010) viser med sin 

masteroppgave at norskfagets redskapsdel og norsklærernes ekspertise om språk og tekst 

posisjonerer norsklæreren til å fokuserer på språket i elevenes tekster, hvorav 
																																																								
12	Det er ikke bare KAL-studien som viser at elever har problemer med argumenterende skriving, studier fra for 
eksempel Freedman og Pringle (1988) viser samme tendens. 	

Berge, 2014 
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naturfagslæreren fokuserer på tekstens innhold (Amundøy, 2010). Det blir trukket frem at 

dersom man bare dyrker redskapsdelen av norskfaget, så vil faget bli redusert til et fag uten 

eget innhold og verdi (Madssen, 1999; Matre & Solheim, 2015). Norskfaget formidler ikke 

bare evnene til å skrive en cv eller delta i et jobbintervju, men også visse verdier, holdninger 

og dypere forståelse for språk, identitet og kultur (Fjørtoft, 2014b). Det er dette den andre 

motpolen står for. Disse motpolene skaper grunnlag for spenninger og motsetninger mellom 

lærere, arbeidsliv og skolepolitikere. Imidlertid er det plass i norskfaget til å vektlegge både 

de kulturelle, kommunikative, de dannende og de identitetsutviklende aspektene av faget 

(Smidt, 2009, s. 16).   

 

2.2.3 Skriving i treningslære  
Treningslære er et fag man kanskje ikke forbinder med skriveopplæring. Derimot er 

treningslære et idrettsfag der det arbeides mye med skriving. De skriftlige kunnskapene som 

elevene lærer i faget, skal for eksempel videre anvendes for å skrive planer og rapporter i de 

andre idrettsfaglige fagene (Bue, 2011, s. 115). Ved å undersøke skrivekulturen i treningslære 

vil vi få et innblikk i hva idrettslærerne tar meg seg inn i det tverrfaglige skriveprosjektet med 

norskfaget ved Bjørli videregående skole.   

 

Treningslære er et felles programfag i utdanningsprogrammet for idrettsfag. Elever med 

idrettsfaglig utdanningsprogram får en studiespesialiserende utdanning med fordypning i 

idrett. De har undervisning i vanlige allmennfag, men også idrettsfag som toppidrett, 

breddeidrett, idrett og samfunn, aktivitetslære, treningsledelse og treningslære. Treningslære 

er inndelt i treningslære 1 og treningslære 2. Treningslære 1 er fordelt på to år, og er 

avsluttende i 2. klasse, hvorav treningslære 2 bare foregår og avsluttes i 3. klasse. Til sammen 

skal elevene ha 280 timer med undervisning i treningslære.   

 

Idrettslærerne må i arbeidet med treningslære forholde seg til fagets læreplan13. Læreplanen 

for treningslære inneholder på lik linje med norskfaget både formål, hovedområder, timetall, 

grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og vurdering. Formålet med treningslære er at 

elevene skal utvikle god kunnskap om trening (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). Fagets 

hovedområder er derfor treningsplanlegging, kroppens oppbygning og funksjon, 

																																																								
13	Faget treningslære skal i likhet med norskfaget fornyes. De nye læreplanene for treningslære ligger denne 
våren (2019) ute til høring, og jeg forholder meg derfor til den gjeldende læreplanen for treningslære.		
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treningsformer og treningsmetoder og trening og helse. Idrettselevene skal lære om 

treningsmetoder og treningsplanlegging samt forstå, analysere og vurdere fysiske, psykiske, 

tekniske, taktiske og sosiale faktorer som er sentrale i treningsarbeidet (Bue, 2011; 

Utdanningsdirektoratet, 2015).  

 

Treningslære er både et praktisk og et teoretisk fag. Derimot er eksamensformen i 

treningslære 1 og 2 bare skriftlig. Eksamensoppgavene er også omfattende og vidt formulert. 

I andre del av treningslære 1 og under hele eksamen i treningslære 2 har elevene lov til å ha 

med hjelpemidler. Det betyr at det stilles store krav til skriftlig fremstillingsevne og til 

strukturering av eksamensoppgavene (Bue, 2011). I treningslære forstås skriving som 

grunnleggende ferdighet slik:  

 

Å kunne skrive i treningslære innebærer å utarbeide treningsplaner og vurdere eget 

treningsarbeid i tilknytning til idrettsaktiviteter. Videre handler det om å svare skriftlige 

på ulike oppgaver, samt kritisk kildebruk i utforming av disse (Utdanningsdirektoratet, 

2015, s. 3).   

 

Som det fremgår innebærer skriving i treningslære at elevene skal bruke skriving til å 

utarbeide treningsplaner, vurdere eget treningsarbeid, svare skriftlig på oppgaver og være 

kritisk til kilder. Ved å se til kompetansemålene i faget ser man hvilke skriftlige ferdigheter 

elevene må mestre. De mest sentrale skriftlige ferdighetene i treningslære viser seg dermed å 

være: å forklare, å gjøre rede for, å utarbeide, å drøfte og å beskrive. Disse ferdighetene er 

komplekse og krever at elevene vet hva begrepene innebærer. Det kan på bakgrunn av 

læreplanen til treningslære hevdes at det skal skrives mye i faget. Det betyr simpelthen at 

idrettslærere også bør betraktes som skrivelærere. 

 

2.3 Tverrfaglige samarbeid  
Tverrfaglige samarbeid ble aktuelt i skolen med innføringen av grunnleggende ferdigheter i 

LK06. Imidlertid var ikke samarbeid på tvers av fag uttrykt som et direkte krav i læreplanene, 

men arbeidet med ferdighetene forutsatte likevel et tverrfaglig samarbeid (Hertzberg, 2012). 

Det ble med innføringen av grunnleggende ferdigheter nødvendig med et tettere samarbeid 

mellom lærerne, slik at elevene kunne bli sikret en helhetlig opplæring i ferdighetene 

(Ottesen & Møller, 2010). Derimot vet vi fra studier at det forekommer lite tverrfaglige 
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samarbeid i skolen. Dels har det ikke blitt oppfattet som et behov, og i de tilfellene det har 

vært ønskelig, har lærerne uttrykt at mangel på tid og møteplasser er et hinder for 

lærersamarbeid (Møller, Ottesen & Hertzberg, 2010).   

 

I de nye læreplanene for 2020 blir tverrfaglige samarbeid tydeligere uttrykt. I disse 

læreplanene skal tverrfaglige samarbeid blant annet tilrettelegges gjennom de tre tverrfaglige 

temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. 

Innenfor disse temaene skal elevene få innsikt i utfordringer og dilemmaer, som de gjennom 

kunnskap fra ulike fag og tverrfaglige samarbeid kan finne løsninger på. Kunnskapsløftet fra 

2006 og Fagfornyelsen som foregår nå (våren 2019) forutsetter begge samarbeid på tvers av 

fag, og de legger dermed føringer til at alle lærere i alle fag må vie tid og plass til tverrfaglige 

prosjekter. 

 

2.3.1 Tverrfaglige skriveprosjekter 
Et skriveprosjekt på tvers av fag kan foregå på flere måter. En måte å gjennomføre et 

tverrfaglig skriveprosjekt på, er ved at ulike lærere gir elevene et tema som de skal skrive en 

oppgave om på tvers av fagene. Lærerne vurderer enten tekstene sammen, eller hver for seg. 

Det betyr at elevene kan få én karakter, eller to karakterer på samme tekst. Alternativt kan det 

gjennomføres slik at lærere fra ulike fag går i dialog med hverandre om hva som 

kjennetegner skriveopplæringen i de aktuelle fagene. En felles dialog vil bidra til å skape en 

bevissthet om hvilken samlet skriveopplæring elevene får, noe som er viktig for å kunne 

planlegge og gjennomføre god skriveopplæring i sitt eget fag (Kringstad & Kvithyld, 2013a; 

Kringstad & Kvithyld, 2013b).  

 

2.3.2 Lærersamarbeid i videregående skole 
Tverrfaglige lærersamarbeid er lite utbredt i videregående skole (Helstad, 2011). Dette til 

tross for at den videregående skolen som arbeidsplass er en sosial arena knyttet sammen av 

ulike organisasjonsmønstre og kommunikative praksiser (Elstad, Helstad & Mausethagen, 

2014). Arbeidsplassen bygger også på sosiale, kulturelle og historiske tradisjoner. Disse 

organisasjonsmønstrene, praksisene og tradisjonene vil imidlertid på hver sin måte påvirke 

profesjonsarbeidet i skolen (Møller, 2011). Profesjonsarbeidet i skolen blir i tillegg påvirket 

av at lærere i videregående skole har liten tradisjon for å stimulere til egen læring i det 

daglige arbeidet (Hagen & Nyen, 2009, s. 162). Det henger sammen med at de fleste lærerne 
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i videregående skole har høy formell faglig kompetanse i de fagene som de underviser i 

(Hagen & Nyen, 2009, s. 154). Disse lærerne har også ulike utdanninger og ulike 

spesialiseringer, noe som fører til at lærerne tilhører ulike fagkulturer som inneholder ulike 

normer og praksiser. Når yrkesidentiteten til disse lærerne er knyttet opp til fagene de er 

utdannet og spesialisert i, fører det til at videregående skoler er preget av en fagorientert 

profesjonskultur (Helstad, 2011, s. 226). Det gjør at lærerne i videregående skole ofte 

arbeider individuelt, noe som gir konsekvenser både for samarbeid, kompetanseutvikling og 

muligheter for å engasjere og motivere lærere og elever (Hargreaves, 1996). 

 

2.3.3 Lærernes motivasjon og engasjement 
For at lærere skal ta del i lærersamarbeid spiller motivasjon og engasjement en viktig rolle. 

Motivasjon og engasjement kan ses på som krefter som driver prosesser fremover. Denne 

drivkraften både forårsaker aktivitet, holder aktiviteten ved like og bestemmer hvor mye 

innsats som skal settes inn, samt hva som gir den retning, mål og mening (Imsen, 2014). 

Hvor motiverte og engasjerte lærerne er, vil dermed ha betydning for hvor mye 

oppmerksomhet og anstrengelse lærerne investerer i utviklingsarbeidet. Motiverte og 

engasjerte lærere vil for eksempel ta del i utviklingsarbeid selv om det ikke støttes med tid og 

ressurser fra skoleledelsen (Swart, Wubbels, Bergen & Bolhuis, 2009). En slik motivasjon 

kan karakteriseres som en indre motivasjon, fordi utviklingsarbeidet er noe lærerne brenner 

for. Ytre motivasjon derimot, stammer fra en ytre påvirkning (Deci & Ryan, 2017). Dersom 

lærerne er ytre motivert vil læreren drives av et ønske om for eksempel å oppnå belønning 

eller imponere skoleledelsen. 

 

2.3.4 Profesjonelle læringsfellesskap 
Den gode læreren trekkes frem som en som tar ansvar for sin egen faglig utvikling, og som 

har evnen til øke sin kompetanse gjennom samarbeid med kolleger (Hagen & Nyen, 2009, s. 

152). Et lærersamarbeid innebærer at lærere fra samme skole, trinn eller samme avdeling 

kommer sammen for å lære sammen og av hverandre i profesjonelle læringsfellesskap. Slike 

samarbeid blir i flere studier trukket frem som en viktig faktor for læreres profesjonelle 

utvikling (Bolam, McMahon, Stoll, Thomas & Wallace, 2005; Desimone, 2009; Levine & 

Marcus, 2010; Vescio, Ross & Adams, 2008). Det er imidlertid ikke lærersamarbeidet i seg 

selv som fører til profesjonsutvikling. Det må blant annet foreligge en felles forståelse for 

hensikten med utviklingsarbeidet og det må brukes tilstrekkelig med tid på diskusjoner før 
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beslutninger tas i fellesskap. Tiltak som lærerne utvikler i fellesskap vil bli mer vellykket, 

enn om andre prøver å implementere ferdige opplegg i læringsfellesskapet (Timperley, 

Wilson, Barrar og Fung, 2007). Studier viser også at dersom lærerne fokuserer på 

undervisning og elevenes læring, vil det profesjonelle læringsfellesskapet utvikle seg best 

(McLaughlin & Talbert, 2006). Det er altså ikke lærersamarbeidet i seg selv som er målet, 

men lærersamarbeidet fungerer som et middel for å nå målet, der målet er å øke elevenes 

læring (Timperley mfl. 2007). Et profesjonelt læringsfellesskap blir derfor definert til å være 

et fellesskap som har til hensikt å fremme og opprettholde kollektiv profesjonslæring til beste 

for elevenes læring (Bolam mfl. 2005). 

 

2.3.5 Ledelsens betydning 
Det finnes en liten tradisjon i skolen for at skoleledelsen skal påvirke lærernes arbeid direkte 

(Helstad, 2011). På noen skoler finnes det også en «usynlig» kontrakt om at ledelsen ikke 

skal blande seg for mye inn i det lærerne driver med (Berg, 1999). Derimot viser studier at 

skoleledelsen har betydning for lærernes praksis. Lærere må gjennom arbeidslivet 

videreutvikle praksisen sin, da dette er en forutsetning for å utvikle kvalitet i arbeidet 

(Helstad, 2011). Gode lærere er en forutsetning for en god skole, og skoleledelsen må derfor 

tilrettelegge for utviklingsarbeid. Der hvor skoleledelsen tilrettelegger for utviklingsarbeid, 

viser det seg også å være et større potensial for tverrfaglig samarbeid.  

 

Dersom et tverrfaglig samarbeid skal bli vellykket, trekker Helstad (2011) frem at 

skoleledelsen bør tilrettelegge for timeplanlagt tid til samarbeid, sikre et system for 

kompensasjon for merarbeid og sikre at prosjektet er forankret hos ledelsen. Skoleledelsen 

bør også sikre seg eierskap til prosjektet ved å delta i prosjektmøter, samarbeide med 

prosjektleder og bidra med egne tanker om prosjektets innhold og utvikling. Lærerne 

forventer også at skoleledelsen skal sette seg inn i hva prosjektet handler om, være støttende 

og nysgjerrig, samtidig som de viser forståelse for at utviklingsprosjekt er krevende arbeid. 

Skoleledelsen bør også vie plass til å vise at prosjektet har betydning for skolens praksis og 

etablere sammenhenger med skolens øvrige utviklingsarbeid. Lærerne ønsker også at 

skoleledelsen skal støtte opp om fortsatt engasjement og hjelpe til å holde prosjektet «varmt». 

Lærerne har også forventninger til at skoleledelsen skal synliggjøre prosjektet ved å sørge for 

at alle blir delaktige gjennom kunnskapsdeling i kollegier, informere om prosjektet både 

internt og eksternt og stimulere til videreutvikling (Helstad, 2011).  
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3 Forskningsdesign og metodologi 
I denne masteroppgaven har jeg valgt kvalitative metoder for innsamling av datamaterialet. 

Jeg vil i dette kapitlet gjøre rede for dette valget, og argumentere for hvorfor et kvalitativt 

forskningsdesign er mest hensiktsmessig i denne studien. Videre vil jeg gjøre rede for 

masteroppgavens utvalgsprosedyre, før jeg gir en kort beskrivelse av informantene og de 

videregående skolene som informantene jobber ved. Etter dette går jeg nærmere inn på de 

kvalitative forskningsmetodene som har vært benyttet i denne masteroppgaven. Deretter 

redegjør jeg for hvordan det innsamlede datamaterialet har blitt behandlet, samt en grundig 

beskrivelse av analysearbeidet. Avslutningsvis vil jeg diskutere masteroppgavens kvalitet, 

med fokus på studiens troverdighet, pålitelighet og overførbarhet, før jeg til slutt diskuterer 

oppgavens etiske sider.  

 

3.1 Kvalitativt forskningsdesign  
Et forskningsprosjekt begynner som regel med en idé eller et spørsmål som man ønsker å 

undersøke (Firebaugh, 2008; Kleven & Hjardemaal, 2018; Larsen, 2017). I mitt tilfelle startet 

det hele med et ønske om å undersøke norsklærerens rolle i tverrfaglige lærersamarbeid. Da 

jeg begynte å planlegge masteroppgaven videre, kom spørsmålet om hvilken metode jeg 

skulle benytte for å finne ut av dette. En metode kan forstås som et verktøy eller et middel for 

å finne svar på et spørsmål, som fører til at man kommer frem til ny kunnskap (Auberts, 

1985). Det er selve ideen og spørsmålet man ønsker å undersøke, som legger føringer for 

hvilken metodisk tilnærming som er hensiktsmessig å bruke. Det må nemlig foreligge et 

logisk forhold mellom problemstillingen og forskningsmetoden (Everett & Furseth, 2012). 

 

Forskningsmetodene som jeg benyttet ble valgt på bakgrunn av denne problemstillingen: 

Hvordan samarbeider lærere i videregående skoler om å utvikle skriveopplæringen i og på 

tvers av fag, og hva er norsklærerens rolle i tverrfaglige skriveprosjekter? Med denne 

problemstillingen er jeg ute etter å forstå et sosialt fenomen, som i dette tilfellet er et 

tverrfaglig lærersamarbeid. Problemstillingen innebærer også at jeg må forstå individene i det 

sosiale fenomenet, og med det søke etter innsikt i deres egne erfaringer og syn på fenomenet. 

En slik tilnærmelse kjennetegnes som kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2017). Når 

forskning er kvalitativ betyr det som regel at man er interessert i å finne ut hvordan noe 

gjøres, sies, oppleves, framstår eller utvikles (Brinkmann & Tanggaard, 2015).  
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Med utgangspunkt i studiens problemstilling valgte jeg å bruke de kvalitative metodene 

observasjon og intervju for å nærme meg konklusjonen på problemstillingen. Disse 

kvalitative metodene gir meg en nærhet til det jeg forsker på, noe som er viktig fordi «to 

comprehend some meanings of life, one must get close to that life» (Stake & Jagatheesan, 

2008). Med en kvalitativ tilnærming får jeg mulighet til å trekke frem prosesser som ikke kan 

måles i kvantitet eller frekvens (Denzin & Lincoln, 2018). Nærheten skaper et unikt 

potensiale for forståelse av det tverrfaglige samarbeidet og norsklærernes rolle i tverrfaglige 

skriveprosjekter. Denne nærheten vil imidlertid også skape både metodiske og etiske 

utfordringer (Thagaard, 2018). Disse utfordringene diskuterer jeg i kapittel 3.7.  

 

I kapittel 1 og 2 plasserte jeg masteroppgaven innenfor en sosiokulturell læringsforståelse, 

noe som passer godt under bruk av kvalitative forskningsmetoder. På bakgrunn av det jeg har 

presentert ovenfor, er forskningsdesignet i denne masteroppgaven utformet som en kvalitativ 

studie med observasjon og intervju som forskningsmetoder. Datamaterialet fra Bjørli 

videregående skole har fått status som primærdata, og datamaterialet fra Fagerbakken 

videregående skole er sekundærdata som støtter opp under primærdataene.  

 

3.2 Utvalg 
I kvalitative studier er det viktig at man velger et utvalg som er formålstjenlig for 

problemstillingen. Utvalget må kunne gi mye og nyttig informasjon. Det fører som regel til at 

utvalget består av et begrenset antall personer (Firebaugh, 2008; Thagaard, 2018; Vedeler, 

2009). Det blir da viktig at man velger et utvalg som er representativt for det man forsker på, 

slik at studien blir troverdig. 

 

For at utvalget skulle passe til min masteroppgave, trengte jeg informanter som var 

utdannede lærere fra ulike fagkulturer, og som skulle samarbeide om et tverrfaglig 

skriveprosjekt. Det var avgjørende at norskfaget var med i dette samarbeidet, slik at utvalget 

besto av minst en norsklærer. Utvalgsprosessen var dermed strategisk, fordi jeg valgte 

informanter som hadde egenskaper og kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til 

problemstillingen min (Thagaard, 2018; Vedeler, 2009). For å finne disse informantene tok 

jeg kontakt med rektorer på relevante skoler, som deretter satte meg i kontakt med lærere i 
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skolen som hadde de kvalifikasjonene jeg var ute etter. Jeg skal nå gå nærmere inn på selve 

rekrutteringsfasen. 

 

3.2.1 Rekrutteringsfasen 
For å finne et riktig utvalg startet rekrutteringsfasen med at jeg kontaktet rektorer ved ulike 

videregående skoler, som jeg hadde informasjon om og inntrykk av hadde erfaring med 

tverrfaglige samarbeidsprosjekt. Jeg formidlet at jeg ønsket kontakt med lærere som skulle 

gjennomføre et skriveprosjekt der norskfaget samarbeidet med ett eller flere andre fag. Det 

var flere rektorer som ga inntrykk av at studien min virket interessant, og tre av dem ønsket 

gjerne at deres videregående skole skulle stille opp. Disse skolene har fått de fiktive navnene 

Bjørli videregående skole, Fagerbakken videregående skole og Heimli videregående skole. 

Rektorene på disse skolene satte meg i kontakt med relevante avdelingsledere som ga meg 

forslag til informanter som kunne være aktuelle. Etter anbefaling og oppfordring fra 

avdelingslederne gikk det videre arbeidet i å kontakte anbefalte lærere per e-post. 

 

Jeg ble invitert til Fagerbakken videregående skole av en norsklærer. Denne skolen er omtalt 

i kapittel 1.2, og er skolen Fagerbakken-prosjektet tok sted i. Norsklæreren introduserte meg 

til en hyggelig naturfagslærer som i likhet med norsklæreren hadde deltatt i Fagerbakken-

prosjektet. Disse lærerne ønsket gjerne å bistå med kompetanse, erfaring og kunnskap om 

tverrfaglige skriveprosjekter til min masteroppgave, selv om de ikke skulle gjennomføre et 

samarbeidsprosjekt relatert til skriving på tvers av fag dette skoleåret. Datamaterialet fra 

Fagerbakken videregående skole fungerer derfor som sekundærmaterialet i masteroppgaven. 

Jeg var også på Heimli videregående skole, men der ble det ikke gjennomført datainnsamling. 

Det opprinnelige tverrfaglige skriveprosjektet som skulle gjennomføres på denne skolen ble 

endret til et muntlig prosjekt. Da prosjektet deres ikke lengre var direkte relevant for 

masteroppgaven min, ble ikke denne skolen videre med i studien min.  

 

Bjørli videregående skole hadde planlagt tverrfaglig skriving som satsning for elevene på 

program for idrettsfag, noe som innebar et lærersamarbeid mellom fagene norsk og 

treningslære. Jeg ble invitert til å observere det første møtet i dette lærersamarbeidet. I 

forkant av observasjonen fikk jeg bekreftelse fra lærerne om at de var interesserte i å delta i 

oppgaven min, og at det var i orden at jeg observerte dem under samarbeidet. Lærerne var 

også positive til å stille opp med informasjon gjennom intervju, og jeg avtalte derfor videre 
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tidspunkt for intervju per e-post. Datainnsamlingen var med dette for alvor i gang. Før jeg går 

nærmere inn på de kvalitative metodene som jeg benyttet i masteroppgaven, vil jeg 

presentere informantene og de videregående skolene som disse lærerne jobber ved.  

 

3.2.2 Informantene ved Bjørli videregående skole  
Bjørli videregående skole er en tradisjonell skole på østlandsområdet som tilbyr både 

studiespesialiserende og idrettsfag. Skolen er stor og godt søkt, og har ca. 800 elever og ca. 

100 ansatte. Skolen er utviklingsorientert og deltar i mange ulike utviklingsprosjekter. Høsten 

2018 iverksatt skolen et skriveprosjekt mellom fagene norsk og treningslære, som 

hovedsakelig skulle vare ut våren 2019. To norsklærere og to idrettslærere har derfor møttes 

flere ganger i løpet av året, der de drøfter og planlegger skriveopplæringen til idrettselevene 

på tredje trinn ved Bjørli videregående skole.  

 

Informantene ved denne skolen består av fire lærere som har samarbeidet om å utvikle 

skriveopplæringen i og på tvers av fagene norsk og treningslære. De har alle fått fiktive navn, 

og henvises heretter som Jens, Viktoria, Oda og Frank. I tabell 1.1 presenterer jeg disse 

informantene. Tabellen viser lærernes funksjoner, faglig fordypning og erfaring som lærere. 

Som det fremgår har tre av lærerne under 10 års erfaring som lærere, utenom Viktoria, som 

har over tjue års erfaring. Norsklærerne underviser også i andre fag enn norsk og 

idrettslærerne underviser i ulike idrettsfag, inkludert treningslære.  

 

Tabell 1.1. Informanter og deltakere i lærersamarbeidet ved Bjørli videregående skole 

Informanter Funksjon Kompetanse/erfaring 

Oda Norsklærer Norsk, religion og musikk. 8 års erfaring. Kurs via 

lærerspesialistordningen med tema skoleforskning og 

klasseromsledelse. 

Frank Norsklærer Norsk, samfunnsfag. 4 års erfaring. Kurs for 

nyutdannede med tema vurdering for læring. Deltar også 

i et pågående forskningsprosjekt om læreres 

profesjonsutvikling. 

Jens Idrettslærer Idrett. 5 års erfaring.  

Viktoria Idrettslærer Idrett. 22 års erfaring. 
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3.2.3 Informantene ved Fagerbakken videregående skole 
Fagerbakken videregående skole er også en tradisjonell videregående skole på 

østlandsområdet, og skolen har eksamensresultater som er godt over gjennomsnittet. Skolen 

har ca. 600 elever og ca. 60 lærere. I likhet med Bjørli videregående skole er også 

Fagerbakken videregående skole utviklingsorientert, og skolen har blant annet erfaring fra et 

skriveprosjekt som pågikk høsten 2006 til våren 2010 mellom 11 lærere på skolen og 

forskere ved Universitetet i Oslo (se kapittel 1.2).  

 

Fra Fagerbakken videregående skole er det en norsklærer og en naturfagslærer som har stilt 

opp som informanter i masteroppgaven min, og disse informantene blir i tabell 1.2 presentert. 

Som det fremgår har disse lærerne over tretti års erfaring, og var aktive deltakere i 

skriveprosjekt som ble omtalt i kapittel 1.2. 

  

Tabell 1.2. Informanter ved Fagerbakken videregående skole 

Informanter Funksjon Kompetanse/erfaring 

Helene Norsklærer Norsk, engelsk og musikk. 36 års erfaring. Deltaker i 

skriveprosjektet ved Fagerbakken videregående skole. 

Rita Naturfagslærer Naturfag, idrett. 31 års erfaring. Deltaker i 

skriveprosjektet ved Fagerbakken videregående skole. 

 

 

3.3 Observasjon som forskningsmetode 
Møtene med informantene ved Bjørli videregående skole ble delt opp i to sekvenser, 

observasjon og intervju. Den første sekvensen innebar en observasjon av lærersamarbeidet, 

som varte i omtrent tre kvarter. Jeg ville gjerne gjennomføre observasjon i tillegg til intervju, 

da jeg ønsket å se hvordan lærersamarbeidet faktisk foregikk. Det ville også gi meg et godt 

grunnlag for å forstå den sosiale sammenhengen som lærersamarbeidet besto av, samt at 

observasjonen ville gi innsikt i informantenes atferd og hvordan informantene forholdt seg til 

hverandre.   

 

Når man observerer, samler man inn informasjon om den fysiske og sosiale verden slik den 

viser seg for oss direkte via sansene våre (Vedeler, 2009). Man kan observere med ulike 

tilnærminger, for eksempel gjennom skjult observatør eller som en deltakende observatør. 
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Hvilken tilnærming man som observatør velger, er avhengig av både forskningsspørsmål og 

kontekst. Jeg valgte observatør som deltaker, som vil si at jeg deltok i samarbeidet ved at jeg 

satt sammen med lærerne rundt bordet, men ikke deltok i diskusjonene eller i aktivitetene 

(Vedeler, 2009). Metoden medførte til at jeg som observatør kom tett inn på lærernes 

samarbeid, noe som ga meg personlig kunnskap om lærersamarbeidet.  

 

Observasjon som deltaker ligner på deltakende observasjon. Forskjellen er at i deltakende 

observasjon så deltar man i samhandlingen, hvorav en observatør som deltaker inntar en 

tilskuerposisjon der man nedtegner inntrykk av det lærerne sier og gjør (Fangen, 2011, s. 38). 

I likhet med deltakende observasjon så innebærer metoden at man deltar ute i feltet blant 

informantene i situasjoner slik de naturlig fremstår for dem (Fangen, 2011, s. 38). Denne 

tilnærmingen kan regnes som en underkategori av ustrukturert observasjon, i så måte at 

observasjonen ikke er klarlagt i detalj på forhånd, og at man heller ikke har spesifiserte regler 

som skal følges under observasjonen (Kleven & Hjardemaal, 2018). Tilnærmingen gjorde at 

jeg fikk både fleksibilitet og mulighet til å endre fokus underveis, etter hva som viste seg å 

være mest interessant.  

 

Når man observerer må man også vurdere om egen deltakelse kan påvirke situasjonen man 

observerer. Ved bruk av observasjon som en datainnsamlingsmetode kan det forekomme en 

eller annen grad av observatøreffekt. Det betyr at informantene mine kan ha blitt påvirket av 

at jeg observerte dem under lærersamarbeidet, noe som igjen kan ha påvirket datamaterialet. 

Forsikringer om anonymisering og at datamaterialet blir behandlet konfidensielt kan bidra til 

å redusere observatøreffekten (Vedeler, 2009, s. 110). En annen begrensning ved bruk av 

observasjon, er observatøren selv. Denne begrensningen kalles observatørbias, og innebærer 

at observatørens verdier, holdninger og erfaringer virker inn på hvilke observasjoner som blir 

registrert og på fortolkninger av disse (Vedeler, 2009, s. 16). Som forsker har man et ansvar å 

være bevisst på disse problemene og dermed må man tenke igjennom både hvordan ens 

tilstedeværelse samt ens verdier, holdninger og erfaringer kan påvirke datamaterialet. Disse 

aspektene kommer jeg til å diskutere videre i delkapittel 3.6.2.  

 

3.3.1 Gjennomføring av observasjonen  
Det er vanlig å dokumentere observasjoner med feltnotater, lydopptak eller videoopptak 

(Vedeler, 2009). Uansett hvilket hjelpemiddel man velger, er det viktig at man får gode 
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beskrivelser og sitater fra observasjonen. Fordelen med lydopptak og videoopptak er at man 

kan spille av opptakene flere ganger. Selv om jeg «bare» brukte feltnotater som hjelpemiddel 

under observasjonen, fikk jeg skrevet ned flere sider med omfattende notater. Jeg hadde 

forberedt meg godt til observasjonen, og hadde i forkant laget et observasjonsskjema. Her er 

et utklipp av den:  

 

Observasjon av lærersamarbeid høsten 2018 

Tid Reflektert informasjon Deskriptiv informasjon Notater i etterkant av observasjonen 

    

 

 

Under observasjonen av lærersamarbeidet forholdt jeg meg rolig mens jeg noterte. Jeg prøvde 

å ha et åpent og undersøkende blikk på det som skjedde under lærersamarbeidet. 

Observasjonsskjemaet gjorde at jeg kunne være effektiv, og jeg fikk dermed med meg mye 

av det lærerne snakket om og diskuterte. Beskrivelsene mine fra feltnotatene inneholder både 

reflektert og deskriptiv informasjon. Deskriptiv informasjon gir leseren forståelse for hva 

som hendte og forståelse for hvordan det hendte. Informasjonen er derfor faktarettet, presis 

og omfattende. Observatørens egne vurderinger og tolkninger finner man i den reflekterte 

informasjonen. Denne informasjonen skal gjøres på grunnlag av den deskriptive 

informasjonen og i lys av konteksten (Vedeler, 2009, s. 82). 

 

Rett etter observasjonen satte jeg meg ned for å fylle ut notatene mine. Jeg var nøye med å 

ikke blande notatene fra observasjonen med notatene skrevet rett etter, og strukturerte dem 

derfor i forskjellige kolonner i observasjonsskjemaet. Det var viktig for meg å skrive ned alt 

av tanker og inntrykk rett etter observasjonen, slik at så lite som mulig ble glemt. Dette førte 

til at datamaterialet mitt fra observasjonen besto av flere sider med omfattende og grundige 

feltnotater. 

 

3.4 Intervju som forskningsmetode 
Det andre steget i datainnsamlingen innebar seks individuelle intervju med alle informantene. 

Valget om å bruke intervju kan ses på bakgrunn av det jeg presenterte i delkapittel 3.1. Da jeg 

ønsket utvidet kunnskap om hvordan lærerne samarbeidet om å utvikle skriveopplæringen 

samt forstå norsklærerens rolle i dette, fant jeg det nødvendig med innsikt i 
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intervjupersonenes egne perspektiver, erfaringer og forståelse av fenomenet. Ved å bruke 

kvalitativt forskningsintervju som metode ville jeg kunne samle fyldig og beskrivende 

informasjon fra intervjupersonene, slik at jeg kunne få utvidet kunnskap og innsikt i disse 

informantenes verden (Dalen, 2013; Kvale & Brinkmann, 2015, Thagaard, 2018). I det 

følgende skal jeg gjøre rede for sentrale elementer ved intervjuprosessen i denne 

masteroppgaven. 

 

3.4.1 Semistrukturert intervju 
Hvordan man velger å gjennomføre intervjuene avhenger både av temaet man ønsker å belyse 

og hvilken målgruppe man står ovenfor (Dalen, 2013, s. 14). I denne masteroppgaven fant jeg 

det mest hensiktsmessig å gjennomføre intervjuene individuelle og semistrukturerte. Med 

individuelle intervjuer ville jeg få seks individuelle perspektiv, slik at jeg kunne få et dypt og 

nyansert bilde av norsklærernes roller i tverrfaglige skriveprosjekter. Jeg valgte 

semistrukturerte intervju fordi da tar man utgangspunkt i et forberedt tema, men likevel er 

man åpen for å følge opp interessante temaer som måtte dukke opp underveis i samtalen 

(Kleven & Hjardemaal, 2018). Metoden er verken en helt åpen samtale eller en lukket 

intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2017). 

 

Metoden er utfordrende fordi den stiller høye krav til meg som intervjuer. Likevel følte jeg at 

jeg kunne mestre metoden, da jeg har gode fagkunnskaper om temaet som intervjuene skulle 

handle om. I tillegg har jeg som person en evne til å få i gang samtaler, og jeg er i stand til å 

stille tilleggsspørsmål som fører samtaler videre. En klar ulempe med metoden er imidlertid 

den asymmetriske maktrelasjonen. Selv om samtalen opptrer som en harmonisk samtale, er 

intervjuet noe mer enn bare det. Forskningsintervjuet er et middel for meg som forsker til å få 

frem beskrivelser, fortellinger og tekster som jeg kan fortolke og rapportere i 

overensstemmelse med mine forskningsinteresser (Kvale & Brinkmann, 2017). Slike etiske 

betraktninger som dette, reflekterer jeg over i kapittel 3.8. 

 

3.4.2 Intervjuguide og pilotering 
I forkant av intervjuene utviklet jeg en intervjuguide. En intervjuguide er et manuskript som 

strukturerer intervjuforløpet mer eller mindre stramt (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 162). En 

intervjuguide bør omfatte temaer og spørsmål som avdekker viktige områder som studien 

skal belyse (Dalen, 2013, s. 26). Jeg utformet en intervjuguide som var detaljert, og som 
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inneholdt både en oversikt over temaer som skulle dekkes, samt utarbeidede spørsmål. Disse 

temaene og spørsmålene omsatte jeg fra studiens problemstilling. Selv om jeg fant det 

betryggende med en detaljert og utarbeidet intervjuguide, hadde jeg hele tiden et åpent sinn 

til hvor nært jeg ville forholde meg til den under intervjuprosessen. Intervjuguiden er vedlagt 

som vedlegg B.  

 

Jeg ønsket å teste ut og kvalitetssikre intervjuguiden i forkant av intervjuene, slik at jeg også 

ble kjent med rollen som intervjuer. Jeg gjennomførte derfor et prøveintervju med en 

medstudent med lydopptaker på. En slik prøvefase er foretrukket, fordi det gir en mulighet til 

å forbedre spørsmålene, noe som i større grad vil øke validiteten i datamaterialet (Creswell, 

2014). Gjennomføringen gikk fint, og jeg fikk verdifull tilbakemelding og erfaring om egen 

væremåte, hvordan lydopptakeren fungerte og hvordan spørsmålene kunne bli tolket og 

forstått. Etter noen få og små justeringer på intervjuguiden, følte jeg meg godt forberedt og 

klar til å intervjue informantene.  

 

3.4.3 Gjennomføring av intervjuene 
Intervjuprosessen ble gjennomført i to runder. Den første runden foregikk på Fagerbakken 

videregående skole tidlig høsten 2018 med Helene og Rita. Helene hentet meg ved inngangen 

til skolen, og sammen gikk vi til et grupperom som hun hadde bestilt for anledningen. På 

veien til grupperommet småpratet vi litt om været, og stemningen ble avslappet. Denne 

samtalen er for øvrig ikke en del av datamaterialet i prosjektet. Inne i grupperommet satte vi 

oss ned, og deretter utleverte jeg et informasjonsskriv (vedlagt som vedlegg A) til henne, som 

vi sammen gikk igjennom. Jeg fortalte muntlig hva vi skulle gjennomgå, om hva 

lydopptakeren skulle brukes til og jeg forhørte meg om eventuelle spørsmål.  

 

Jeg benyttet meg av lydopptaker som hjelpemiddel fordi det ville gi meg en større frihet til å 

konsentrere meg om innholdet i intervjuet. I tillegg ville et lydopptak bidra til å gi meg et mer 

nøyaktig datamateriale. Det blir også anbefalt å bruke tekniske opptaksutstyr som 

hjelpemiddel under gjennomføring av kvalitative intervju (Dalen, 2013, s. 28). Likevel er det 

viktig at man er klar over at tekniske hjelpemidler kan svikte, og at man kan risikere å miste 

verdifulle opptak (Dalen, 2013; Kvale & Brinkmann, 2017). Imidlertid benyttet jeg meg av 

en liten lydopptaker som jeg hadde god erfaring med. 
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Etter at informasjonen var formidlet og eventuelle spørsmål var besvart, plasserte jeg 

lydopptakeren på bordet mellom meg og Helene. I det jeg hadde startet lydopptakeren 

begynte jeg med noen innledende spørsmål om hennes bakgrunn og utdannelse, samt erfaring 

som lærer. Intervjuet varte i omtrent tretti minutter, og det var en hyggelig samtale. Når 

intervjuet var gjennomført og opptaket stoppet, takket jeg for deltakelse og oppfordret henne 

til å ta kontakt ved eventuelle spørsmål. Etter en liten halvtime dukket Rita opp. Hun satt seg 

på samme plass som Helene hadde sittet på. Hun spurte om det var greit at hun spiste 

matpakken sin under intervjuet, noe det naturligvis var. Det ville bidra til å skape en uformell 

og avslappet stemning under intervjuet. Intervjuet med Rita foregikk på samme måte som 

Helene, og varte omtrent like lenge. Datamaterialet fra Fagerbakken videregående skole er 

som tidligere nevnt, sekundærmaterialet i denne masteroppgaven.  

 

Noen uker senere begynte andre runde av intervjuprosessen. Den besto av to intervjudager 

ved Bjørli videregående skole, der den første dagen var i november 2018 og den andre dagen 

i begynnelsen av januar 2019. Den første dagen intervjuet jeg tre av informantene i 

lærersamarbeidet ved Bjørli videregående skole. I forkant av intervjuene møtte jeg hver av 

informantene utenfor skolens personalrom. Den første jeg møtte var Jens. Elevene hadde på 

dette tidspunktet friminutt, slik at vi kunne bruke et klasserom til å gjennomføre intervjuet i. 

Etter Jens møtte jeg Frank utenfor personalrommet, og han hadde bestilt et grupperom vi 

kunne være i. Senere på dagen brukte også Oda og jeg dette grupperommet under intervjuet, 

og dette grupperommet ble også brukt under intervjuet med Viktoria etter juleferien. Disse 

fire intervjuene var nokså like intervjuene ved Fagerbakken videregående skole, og varte 

omtrent like lenge. Etter intervjuene fikk jeg lykkeønskninger, og beskjed om at jeg måtte 

bare ta kontakt dersom jeg trengte mer datamaterialet til masteroppgaven.  

 

3.5 Behandling av datamaterialet 
I fasen etter datainnsamlingen begynte arbeidet med å behandle datamaterialet. I og med at 

jeg hadde skrevet for hånd i observasjonsskjemaet under observasjonen, besto behandlingen 

av observasjonsmaterialet stort sett i å føre notatene inn i et dokument på datamaskinen. Selv 

om jeg har en tydelig håndskrift, ønsket jeg likevel å ha datamaterialet digitalt. Jeg førte 

notatene inn i det samme observasjonsskjemaet som jeg brukte under observasjonen, og fikk 

dermed fjernet og rettet opp skrivefeil. Datamaterialet ble på denne måten også mer 

oversiktlig, noe som ville føre til at analysearbeidet ble lettere å håndtere.   
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Etter intervjuene hadde jeg seks lydopptak, der hvert lydopptak hadde en varighet på omtrent 

tretti minutter. En vanlig metode for å behandle dette datamaterialet på er å transkribere 

intervjuene til tekst. Transkripsjon dreier seg om at samtalen mellom to mennesker som er 

fysisk til stede, blir abstrahert og fiksert i skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2017). Det gjør 

at intervjumaterialet blir lettere å få oversikt over, samt bedre egnet for analyse (Kvale & 

Brinkmann, 2017). Denne struktureringen er i seg selv også en begynnelse på selve analysen. 

Den videre behandlingen av lydopptakene besto dermed i å transkribere datamaterialet.  

 

3.5.1 Transkripsjon 
Transkripsjon av forskningsintervjuer innebærer en rekke valg, som for eksempel om hvem 

som skal transkribere materialet og hvordan materialet skal transkriberes. Selv om jeg på 

forhånd hadde hørt at transkribering er en tidkrevende og anstrengende prosess, ønsket jeg å 

gjennomføre dette selv. Jeg hadde lydopptak av god kvalitet, samt at jeg hadde beregnet god 

tid til selve transkriberingen og følte dermed at prosessen ville gå greit. Fordelen ved at jeg 

som forsker transkriberer mine egne intervjuer, er at man tidlig begynner å gjøre seg opp 

tanker og meninger om det som blir sagt (Kvale & Brinkmann, 2017).  

 

Det neste valget i transkripsjonprosessen besto av å bestemme seg for hvordan 

intervjumaterialet skulle transkriberes. Det finnes ingen universell form eller kode for 

transkripsjon av forskningsintervjuer, likevel er det noen standardvalg som må tas (Kvale & 

Brinkmann, 2017, s. 208). Valgene handler om hvilke av de mange dimensjonene av 

muntlige intervjusamtaler som skal tas med i den skriftlige transkripsjonen. Jeg valgte å 

registrere latter og typiske tenkelyder som “eeeh” og “hmm” fordi jeg ønsket å bevare så mye 

som mulig av informasjonen ut av lydmaterialet. Imidlertid utelot jeg gjentakelser og 

tenkepauser fordi det ga et uoversiktlig og lite leservennlig materiale. Transkripsjonene ble i 

likhet med opptakene trygt lagret på en kryptert og passordbeskyttet minnepenn, og 

informantene ble anonymiserte.  

 

3.6 Analysearbeidet  
I kvalitative studier foregår analysearbeidet parallelt under hele forskingsprosessen. For 

eksempel driver man med analysearbeid når man forbereder undersøkelsene, når man samler 

inn, bearbeider og tolker datamaterialet. Likevel kan man si at man har en egen hovedfase for 
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datanalyse også i kvalitative studier (Larsen, 2017, s. 113). I forrige kapittel presenterte jeg 

hvordan jeg har behandlet datamaterialet, og i dette kapitlet vil jeg presentere hvordan det 

praktiske analysearbeidet av datamaterialet har foregått. Før jeg begir meg ut på 

gjennomgangen av analysearbeidet, vil jeg først forklare min tilnærming til analysearbeidet, 

samt diskutere betydningen av min forforståelse for denne masteroppgaven.  

 

3.6.1 Fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming 
Tilnærmingen jeg har til datamaterialet er basert på tanker fra fenomenologisk og 

hermeneutisk vitenskapsteori. Fenomenologer er som regel interessert i å illustrere hvordan 

mennesker opplever fenomener i sin livsverden, mens hermeneutikere er opptatt av 

fortolkning av mening (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 33). I og med at jeg er ute etter å forstå 

et sosialt fenomen sett fra informantenes egne perspektiver, er det fenomenologien som 

danner utgangspunkt for denne masteroppgavens empiriske tilnærming. Til selve analysen og 

fortolkningsprosessen har jeg hatt en hermeneutisk tilnærming. En hermeneutisk tilnærming 

legger vekt på at man forstår mening i lys av den sammenhengen meningen er en del av 

(Thagaard, 2018). Det innebærer en vekselvirkning mellom del og helhet. Dermed forstår 

man delene ut i fra helheten, og helheten blir forståelig på bakgrunn av enkeltdelene. Denne 

vekselvirkningen kalles for den hermeneutiske sirkel (Befring, 2016; Hjardemaal, 2014; 

Kvale & Brinkmann, 2017). Det er denne sirkulære tilnærmingen jeg har hatt til 

analysearbeidet mitt, i stedet for å jobbe systematisk fra start til slutt.  

 

3.6.2 Forforståelse 
All forståelse er bestemt av en forforståelse (Wormnæs, 1996, referert i Dalen, 2013, s. 16).  

Min forforståelse vil derfor på en eller annen måte påvirke analysearbeidet av tekstmaterialet. 

Det er fordi min personlige, sosiale, kulturelle og historiske bakgrunn vil legge premisser for 

hvordan jeg forstår og tolker tekstene (Gadamer, 1960, referert i Kleven & Hjardemaal, 2018, 

s. 190). Forforståelsen er imidlertid nødvendig for å oppnå forståelse overfor det fenomenet 

som man studerer, men samtidig må man være bevisst over at forforståelsen kan styre hva 

man ser etter og hvordan man oppfatter det man ser og hører (Dalen, 2013). For mitt 

vedkommende har det vært viktig å reflektere over det faktum at jeg selv skal jobbe som 

norsklærer og at jeg selv har vært elev i videregående skole. Denne bakgrunnen kan føre til at 

jeg har noen forutinntatte holdninger om norsklærerens rolle i tverrfaglige samarbeid. Jeg har 

derfor forsøkt å være bevisst på min egen forforståelse gjennom hele det analytiske arbeidet 
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av datamaterialet, og dermed også reflektert over egne tanker og holdninger som har oppstått 

underveis. Min faglige nærhet og interesse i dette prosjektet har også gjort det viktig å være 

tydelig og transparent i hvordan jeg har innsamlet datamaterialet, og til hvordan jeg har 

analysert datamaterialet. Slik kan leseren forstå resultatene i lys av min forforståelse. Jeg vil 

diskutere dette nærmere i kapittel 3.7. 

 

3.6.3 Analyse av datamaterialet 
Analysearbeidet var en lang og spennende prosess. Etter behandlingen av datamaterialet 

besto datamaterialet fra observasjonen og intervjuene av store mengder tekst. Jeg har 

behandlet disse tekstmaterialene på ulike måter. I analysearbeidet av observasjonsmaterialet 

benyttet jeg meg av både samtaleanalyse og innholdsanalyse. Med samtaleanalyse ville jeg 

avdekke og beskrive hvordan informantene i lærersamarbeidet vekslet på å føre ordet, 

turtaking og hvordan de forholdte seg til hverandre. Hensikten med samtaleanalyse var å få 

frem konteksten for samtalen, fordi konteksten anses som viktig for å forstå meningen i 

utsagnene (Larsen, 2017). Analysearbeidet besto også av å avdekke generelle eller typiske 

mønstre i observasjonsmaterialet. Denne arbeidsmetoden benyttet jeg også i analysearbeidet 

av intervjumaterialet. Metoden kalles for innholdsanalyse. Innholdsanalyse er en effektiv 

metode for å analysere et datamaterialet bestående av tekst, og er derfor en mye brukt metode 

i kvalitative studier (Grønmo, 2004; Hsieh & Shannon, 2005; Larsen, 2017). Innenfor 

kvalitativ innholdsanalyse finnes det imidlertid flere tilnærminger, og den tilnærmingen jeg 

har benyttet meg av er konvensjonell innholdsanalyse. Analysemetoden brukes i studier hvor 

man skal beskrive et fenomen for å forstå fenomenet bedre (Fauskanger & Mosvold, 2014; 

Hsieh & Shannon, 2005).  

 

Jeg startet analysearbeidet med å lese gjennom tekstmaterialet mitt flere ganger, og ut i fra 

lesingen oppdaget jeg temaer, mønstre og variasjoner. Alle inntrykk, ideer og tanker som ble 

til under lesingen noterte jeg ned. Det videre arbeidet besto i å begynne kodingen av 

tekstmaterialet. Koding eller kategorisering av datamaterialet er ikke bare en vanlig metode 

innenfor innholdsanalyse, men også en viktig fremgangsmåte for å skape seg oversikt over 

sentrale og viktige tendenser i datamaterialet (Boeije, 2010; Grønmo, 2004; Kvale & 

Brinkmann, 2017; Larsen, 2017). Etter at jeg hadde lest tekstmaterialet og notatene mine 

flere ganger over flere dager, begynte jeg å fargekode både setninger og hele avsnitt som jeg 

mente var relevant for å besvare problemstillingen. Selv om kodene ble utviklet induktiv på 
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grunnlag av det empiriske datamaterialet, var problemstillingen hele tiden holdepunktet for 

hvordan innholdet i tekstmaterialet skulle bli inndelt og karakterisert. Her viser jeg et utdrag 

fra kodingen av tekstmaterialet: 

 

L: Det er ikke alle som gjør det hvis de ikke får beskjed om at de må gjøre det. Mange 

lærere tenker «kildehenvisninger, det det tar norsklæreren seg av» og det om å lære 

elevene om apa-mal og sånne ting «nei det tar norsklæreren seg av». Det står kanskje 

ikke noe om det i egne kompetansemål, men det er jo likevel noe alle faglærere må ta 

seg av. Hvis ikke ledelsen bestemmer at alle må jobbe med det, så er det ikke sikkert 

at alle gjør det. Så vi har vært heldige med ledelsen som har brydd seg om sånne ting.  

 

Dette utdraget inneholder tre fargekoder. De oransje kodene viser at temaet handler om 

ledelsens betydning, de grønne kodene handler om norsklærerens rolle og de rosa kodene om 

skriveopplæring. Fargekodene har jeg videre inndelt inn i en tabell med ulike kategorier, som 

for eksempel ledelsens betydning, norsklærerens rolle, idrettslæreres rolle, skriveopplæring 

og så videre. Disse kategoriene forklarer hva fargekodene dreier seg om. I tabellen hadde jeg 

også en egen rute for fortolkende koder. Fortolkende koder gir uttrykk for mine egne 

tolkninger og forståelse av innholdet i teksten (Grønmo, 2004, s. 267). Her viser jeg et 

utklipp fra tabellen: 

 

Kategorier Fargekoder Fortolkende koder 

Norsklærerens rolle Jens Norskseksjonen har ansvar for å ta 

seg av det skrivetekniske og 

oppbygging, og vi som idrettslærere 

vurderer innholdet. 

Norsklæreren fokuserer 

på språket/formen og 

idrettslæreren fokuserer 

på innholdet. 

Norsklærerens rolle Rita Når vi har hatt norsk og naturfag så I tverrfaglige samarbeid  

 

 

Disse kodene er bygget opp av det empiriske datamaterialet i seg selv, samt fra min 

kjennskap til studiens kontekst, basert på erfaringer og observasjoner under 

datainnsamlingen. Det vil si at kodene også bygger på en kontekstuell forståelse. Etter at 

kodene var sortert og kategorisert inn i tabellen, begynte arbeidet med å analysere funnene.  
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Først analyserte jeg data- og intervjumaterialet hver for seg, men bestemte meg etter hvert for 

å integrere datamaterialet sammen. Dermed gikk en god del av arbeidet på å integrere 

datamaterialet til en helhet. Med et helhetlig materiale ville analyseringen bli enklere å 

håndtere, og dermed gi bedre muligheter til å ta stilling til en konklusjon på 

problemstillingen. Etter at materialet var ferdig analysert, begynte jeg å diskutere sentrale 

funn. Diskusjonen knyttet til funnen finner man i kapittel fem. Som en oppsummering av 

forskningsprosessen, har jeg laget en figur som illustrerer og oppsummerer den i sin helhet. 

Selv om figuren viser forskningsprosessen steg for steg, har jeg hatt en sirkulær tilnærming til 

den:  

 

 

 
 

 

3.7 Kvalitet i prosjektet 
For at man skal kunne vurdere masteroppgavens kvalitet, må man diskutere oppgavens 

troverdighet (Silverman, 2014). Forskning blir troverdig når forskningsprosessen kan regnes 

for å være gyldig (valid), pålitelig (reliabel) og overførbar (generaliserbar). I kvalitativ 

forskning er det forskeren selv som er det sentrale instrumentet i forskningsprosessen, og 

forskningsresultatene blir derfor gyldige, pålitelige og overførbare ut i fra hvordan 

forskerhåndverket har blitt utført. I dette kapitlet vil jeg diskutere disse aspektene, og med det 

beskrive viktige kvalitetsmessige sider ved denne masteroppgaven. 

 

3.7.1 Validitet 
Jeg begynte tidlig i arbeidet med masteroppgaven å reflektere over studiens validitet. 

Validitet knyttes til hvorvidt funnene kan sies å være basert på gyldige slutninger, og 

defineres som «how accurately the account represents participants’ realities of the social 
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phenomena and is credible to them» (Creswell & Miller, 2000, s. 124). Validitet handler i så 

måte ikke om selve datamaterialet, men om slutningene som trekkes ut i fra dem 

(Hammersley & Atkinson, 1983, referert i Creswell & Miller, 2000). Det vil si at slutningene 

skal gjenspeile den reelle virkeligheten som faktisk foregår, og derfor er det viktig at man 

gjennomgår hva man baserer tolkningene sine på.  

 

Et viktig grep i arbeidet med masteroppgavens validitet har vært å reflektere over min 

forforståelse og rolle som forsker i prosjektet. I kapittel 3.3 og delkapittel 3.6.2 har jeg 

diskutert og reflektert over hvordan mine holdninger og forventninger som snart 

ferdigutdannet norsklektor kan virke inn på hvordan jeg tolker datamaterialet. Målet i 

kvalitativ forskning er riktignok ikke å distansere seg fra dette, men det er viktig å ha 

oppmerksomhet rundt disse aspektene (Maxwell, 2013). Videre var det også et bevisst valg å 

ta en liten plass under observasjonen og under intervjuene. Det var fordi jeg ønsket å gi mer 

plass til informantene, slik at deres tanker, holdninger og forventinger ble fremtredende. 

Dette forsøkte jeg også å imøtekomme ved å unngå ledende spørsmål underveis i 

datainnsamlingen, slik at informantene i større grad fikk mulighet til å gi nyanserte 

beskrivelser av egne tanker og erfaringer fra tverrfaglige lærersamarbeid (Kvale & 

Brinkmann, 2017).  

 

Et annet grep jeg gjorde for å sikre validiteten i masteroppgaven var å triangulere ulike 

datainnsamlingsmetoder (Creswell & Miller, 2000). Ikke bare har jeg benyttet meg av to 

ulike kvalitative metoder, observasjon og intervju, men jeg har også samlet inn datamaterialet 

fra to forskjellige videregående skoler, og fra flere ulike lærere. Lærerne jeg har intervjuet 

kommer fra ulike utdanninger med ulike fagtradisjoner og fagkulturer, noe som gir ulike 

perspektiver på tverrfaglige lærersamarbeid og norsklærernes roller. Med en slik 

framgangsmåte vil gyldigheten av funnene forsterkes, fordi resultatene stemmer overens til 

tross for å være fra ulike kilder og metoder. Dersom jeg hadde oppdaget store variasjoner 

mellom funnene, ville jeg hatt grunn til å tvile på gyldigheten av funnene.  

Mine informanter ble valgt på bakgrunn av at de skulle gjennomføre et tverrfaglig 

skriveprosjekt, eller hadde erfaringer med det. Utvalget var dermed formålstjenlig for 

studiens problemstilling og utvalget var representativt for hva jeg ønsket å forske på. Et 

formålstjenlig og representativt utvalg ville videre bidra til å styrke studiens troverdighet. På 

den annen side kan utvalgets interesse for tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid påvirke 

funnene mine. Samtlige av informantene mine har uttrykt at de har en genuin interesse for 
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tverrfaglige prosjekter. De har også uttrykt betydningen av å arbeide tverrfaglig, både med 

tanke på elevenes læring og for egen profesjonsutvikling. Det er derfor ikke sikkert at utfallet 

ville blitt det samme dersom jeg hadde undersøkt lærere som ikke var like interesserte som 

disse lærerne. Jeg har dermed fått en positiv fortelling om tverrfaglige skriveprosjekter. 

Dersom jeg hadde undersøkt et tverrfaglig skriveprosjekt med mindre utviklingsorienterte 

lærere eller lærere med andre erfaringer, kunne jeg fått frem flere kritiske stemmer, og 

kanskje andre funn.  

 

Videre er det relevant å diskutere nærheten til informantene. Når man utvikler nær kontakt 

med informantene i feltet, vil samhandlingen preges av min tilstedeværelse (Thagaard, 2018, 

s. 83). Det er dette som kalles observatøreffekt, og som jeg redegjorde for i kapittel 3.3. Da 

jeg observerte det tverrfaglige lærersamarbeidet var lærerne veldig engasjert og oppslukt i 

diskusjonen lærerne seg i mellom, slik at det er grunn til å tro at mitt nærvær hadde liten 

innvirkning på interaksjonen. Et annet begrep som handler om at forskeren påvirker 

omgivelsene eller informantene det forskes på, kalles reaktivitet (Johnson & Christensen, 

2017). Jeg forsøkte å være bevisst på min påvirkning, og tok flere grep for å unngå 

reaktivitet. Ved å ta liten plass under observasjonen og under intervjuene ville jeg påvirke 

informantene i mindre grad. I tillegg fikk ikke informantene vite på forhånd at jeg ønsket å 

undersøke norsklærerens rolle, fordi jeg ikke ønsket at de skulle snakke sammen eller lese 

seg opp på temaet, og med det bli farget av andres meninger. Jeg ville også unngå at lærerne 

skulle føle at de måtte fortelle meg det jeg var «ute etter». Både i intervjusituasjonen og 

under observasjonen opplevde jeg informantene som avslappet og komfortabel. De var også 

aktive og viste initiativ under intervjuene, slik at det var lett å stille oppklaringsspørsmål 

dersom jeg trengte det. Dette bidrar til styrke validiteten, fordi det førte til at jeg unngikk 

eventuelle misforståelser.  

 

3.7.2 Relabilitet 
Reliabilitet dreier seg om hvorvidt masteroppgaven gir inntrykk av at forskningen er utført på 

en pålitelig og tillitsvekkende måte, og hvorvidt det er mulig for andre forskere å reprodusere 

resultatene ved å gjøre tilsvarende studie (Kvale & Brinkmann, 2017; Thagaard, 2018). Jeg 

har forsøkt å imøtekomme dette ved å gjøre forskningsprosessen ryddig, tydelig og 

transparent. Det innebærer at man gir en detaljert beskrivelse av forskningsstrategi og 

analysemetoder, slik at en utenforstående kan vurdere forskningsprosessen trinn for trinn 
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(Silverman, 2014, s. 84). Jeg har i denne masteroppgaven gitt en grundig gjennomgang av 

metodiske tilnærminger, beskrivelser av informanter og kontekst, samt framgangsmåte i 

oppgaven. Målet har vært at det skal være mulig for leseren å få en innsikt i og forståelse for 

hvordan informasjonen har blitt innhentet og på hvilket grunnlag slutningene har blitt trukket.   

 

3.7.3 Generalisering 
Studiens generaliserbarhet, også kalt den ytre validiteten, handler om hvorvidt 

masteroppgavens resultater kan overføres til andre personer og situasjoner enn dem som er 

undersøkt her (Johnson & Christensen, 2017, s. 293; Cohen, et al., 2011, s. 295). I og med at 

enhver undersøkelse foregår innenfor en eller annen kontekst, vil i utgangspunktet resultatet 

fra en slik undersøkelse bare være gyldig i den konteksten den ble til i (Kleven & 

Hjardemaal, 2018). I dette tilfelle vil masteroppgavens funn og tolkninger hovedsakelig bare 

gjelde for Bjørli videregående skole og Fagerbakken videregående skole, og for informantene 

som har deltatt. På den annen side kan mine grundige beskrivelser og brede tolkninger basert 

på et teoretisk rammeverk, bidra til at andre kan vurdere om funnene mine er overførbare til 

egen undervisningspraksis eller liknende situasjoner. 

 

3.8 Etiske betraktninger 
Som forsker er jeg forpliktet til å følge anerkjente forskningsetiske normer (NESH, 2016). I 

en forskningsprosess vil det oppstå etiske utfordringer som man må ta hensyn til, og noen 

ganger kan disse etiske hensynene komme i konflikt med ønsket om å produsere kunnskap 

(Kvale & Brinkmann, 2017). Jeg skal i det følgende redegjøre for hvordan jeg har håndtert 

disse etiske utfordringene ved å ta utgangspunkt i fire områder som tradisjonelt diskuteres i 

etiske retningslinjer for forskere: informert samtykke, konfidensialitet, konsekvenser og 

forskerens rolle.  

 

3.8.1 Informert samtykke, konfidensialitet og konsekvenser 
Et tidlig steg i arbeidet med masteroppgaven var å melde studien inn til Personvernombudet 

for forskning, Norsk senter for forskningsdata (NSD). I meldeskjemaet til NSD informerte 

jeg om studiens tematikk, metodisk tilnærming og sendte inn samtykkeskjemaet, 

informasjonsskrivet og intervjuguiden til godkjenning. Studien ble godkjent 17.10.2018, og 

godkjenning for gjennomføring av prosjektet er dokumentert i vedlegg C. 
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Etter godkjenningen fra NSD ble informantene i forkant av datainnsamlingene informert 

muntlig og skriftlig (vedlegg A) om prosjektets formål og om deres rettigheter og personvern. 

Siden informantene mine ble valgt på bakgrunn av anbefaling fra rektor og avdelingsledere, 

var det viktig for meg at informantene forsto at deltakelse er helt frivillig, og at de kan trekke 

seg når som helst uten å oppgi noen grunn. Videre forsikret jeg informantene om at jeg skulle 

ivareta anonymiteten deres14, og at all innsamlet informasjon blir behandlet konfidensielt og i 

samsvar med personvernregelverket. Et viktig poeng var at informantene forsto akkurat hva 

de samtykket til, slik at de hadde informasjon om både mulige risikoer og fordeler ved 

deltakelse. Dette uttrykte alle informantene at de forsto, og de signerte skriftlig på 

samtykkeskjemaet. Dette kalles for et frivillig informert samtykke (Kvale & Brinkmann, 

2017).   

 

Konfidensialitet dreier seg om at innsamlet informasjon om personlige forhold skal behandles 

konfidensielt og fortrolig (NESH, 2016). Jeg imøtekom dette ved å gi alle informantene og 

skolene fiktive navn. Disse fiktive navnene anvendte jeg fra starten av i arbeidet med 

masteroppgaven, slik at informantenes ekte navn aldri ble lagret i notatene mine. Den 

innsamlete informasjonen ble i tillegg lagret på en kryptert og passordbeskyttet minnepenn 

som bare jeg hadde tilgang til, og blir slettet etter at masteroppgaven er levert. Et viktig 

poeng i arbeidet med konfidensialitet er at informasjonen som presenteres i masteroppgaven 

ikke skal være gjenkjennelig. Samtidig har jeg reflektert over hva slags konsekvenser 

deltakelse i masteroppgaven min kan ha for informantene. Mitt etiske ansvar handler om å 

beskytte integriteten til deltakerne ved å unngå at forskningen medfører konsekvenser for 

dem (Thagaard, 2018). Jeg har ikke kommet over noen utfordringer på dette området, i og 

med at jeg ikke har innhentet sensitive opplysninger eller opplysninger som kan være til 

skade for dem som deltar. Imidlertid har jeg i arbeidet med analyseringen likevel reflektert 

over om informasjonen kan komme til å skade informantene, uten at jeg fant noe som burde 

utelukkes i hensyn til det.  

 

3.8.2 Forskerrollen 
Til slutt i dette kapitlet vil jeg diskutere problemstillinger knyttet til min rolle som forsker. 

Forskerrollen er forbundet med forskerens moralske integritet, empati, sensitivitet og 

																																																								
14	Skolen har selv frontet prosjektet, skrevet bok om det og formidlet erfaringer offentlig, noe som gjør det 
vanskelig å sikre informantene full anonymitet (Helstad, 2013).   		
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engasjement i moralske spørsmål og moralske handlinger (Kvale & Brinkmann, 2017). Mye 

av dette er allerede diskutert gjennomgående i dette metodekapitlet. Jeg har for eksempel 

redegjort for min forforståelse i delkapittel 3.6.2.  

 

Som fremtidig lærer handler min nåværende forskerrolle om å utvikle en profesjonsidentitet 

som lærer. Gjennom å besøke de ulike videregående skolene og ved å ha kontakt med 

etablerte lærere, har det utvilsomt bidratt til å bygge min profesjonsidentitet. Kontakten jeg 

har hatt med lærerne har videre gitt meg en nærhet til det jeg forsker på. Det har vært viktig 

fordi nærheten har gitt meg et unikt potensiale for forståelse av det tverrfaglige samarbeidet 

og norsklærerens rolle i dette. Likevel har jeg reflektert over at relasjonen som utvikles i 

løpet av datainnsamlingen er basert på asymmetri, fordi jeg skal bruke informasjonen i 

overensstemmelse med mine forskningsinteresser. Dette har jeg tatt hensyn til ved å forsikre 

meg om at informasjonen jeg bruker, ikke skal gi uheldige konsekvenser for lærerne som 

deltar. Jeg har videre forsøkt å finne en balanse mellom relasjonene til informantene mine og 

forskerrollen. Imidlertid har ikke kontakten mellom meg og informantene vært langvarig, slik 

at det var aldri en utfordring å finne en balanse i dette. 

 

Etter gjennomgangen av studiens metodiske tilnærming, skal jeg i neste kapittel vise en 

analyse av datamaterialet fra observasjonen og intervjuene ved Bjørli videregående skole og 

Fagerbakken videregående skole. Sentrale funn som avdekkes i analysen blir tatt videre med 

inn i en diskusjon i kapittel fem. I kapittel fem blir studiens hovedfunn diskutert og 

presentert. Hovedfunnene blir videre oppsummert i studiens siste kapittel, der en 

oppsummering av masteroppgaven følger. I studiens siste kapittel blir også tanker om 

studiens implikasjoner og forslag til videre forskning redegjort for.  
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4 Analyse 
I dette analysekapitlet vil jeg ta for meg datamaterialet fra observasjonen og intervjuene ved 

Bjørli videregående skole. Jeg vil i tillegg trekke inn datamaterialet fra Fagerbakken 

videregående skole der dette er relevant. Funnene fra delkapittel 4.1 og 4.2 vil jeg ta videre 

med inn i en diskusjon i kapittel 5.  

 

4.1 Hvordan samarbeider lærerne?  
Først vil jeg undersøke hvordan lærerne ved Bjørli videregående skole har samarbeidet om å 

utvikle skriveopplæringen i og på tvers av fagene norsk og treningslære.  

 

4.1.1 Organisering av det tverrfaglige skriveprosjektet  
To norsklærere og to idrettslærere fra treningslære har bestemt seg for å samarbeide om å 

utvikle skriveopplæringen til elevene på program for idrettsfag. Lærerne har derfor et felles 

mål som har til hensikt å fremme elevenes skriveopplæring. Med en felles forståelse og et 

felles mål for det tverrfaglige skriveprosjektet kan lærersamarbeidet karakteriseres som et 

profesjonelt læringsfellesskap. Det første møtet i det profesjonelle læringsfellesskapet 

foregikk inne på et lite grupperom ved Bjørli videregående skole. Rundt bordet i 

grupperommet satt jeg, fire lærere og to avdelingsledere. Her ble skriveopplæringen diskutert 

og planlagt (se delkapittel 4.1.2). Etter dette «offisielle» møtet fortsatte lærerne å møtes på 

eget initiativ. I arbeidet om å utvikle skriveopplæringen har lærerne derfor møttes flere 

ganger, og lærersamarbeidet har dermed foregått over tid. De har også observert hverandre 

sin skriveopplæring, samt gitt hverandre kollegaveiledning. Under intervjuene fikk jeg vite at 

lærerne også har diskutert skriveopplæringen med hverandre i lunsjpausene og i 

«forbifarten». Lærersamarbeidet er dermed også forankret i den daglige virksomheten til 

lærerne. 

 

Organiseringen av lærersamarbeidet har blitt gjort av lærerne selv, og det har ikke blitt satt av 

ekstra tid eller ressurser fra skoleledelsen som jeg er kjent med, utenom det første møtet. 

Studier viser derimot at dersom utviklingsarbeid skal realiseres, bør skoleledelsen sørge for 

timeplanlagt tid til samarbeid, ressurser og støtte (Helstad, 2011). Fra studier vet vi også at 

mangel på tid og møteplasser i stor grad hindrer samarbeid mellom lærere (Elstad, Helstad & 

Mausethagen, 2014). Rita fra Fagerbakken videregående skole sier «vi så heldige at ledelsen 
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har satt av tid, slik at vi har fellestid der vi jobber med det». Rita føler seg heldig fordi med 

timeplanlagt tid blir det mer overkommelig å arbeide tverrfaglig. Jens mener imidlertid at 

«det er i større grad lærerne som må vie fokus til det», men sier også at «det er jo selvfølgelig 

kjempefint om ledelsen klarer å sette av noe tid». Han mener at det er opp til lærerne selv om 

man får tid til å arbeide tverrfaglig, og hevder at «om læreren velger å prioritere det og er 

opptatt av det, så får man det til». Helene fra Fagerbakken videregående skole sier at lærernes 

positivitet er en viktig forutsetning for at tverrfaglige samarbeid skal bli vellykket. Dersom 

lærerne ikke er positive til å arbeide tverrfaglig, mener Helene at det kan påvirke 

utviklingsprosjektets suksess. Dette støttes av Rita, som sier at: 

 

Tverrfaglige samarbeid krever litt ekstra tid, slik at det må være sånn at begge partene 

i samarbeidet er interesserte. Hvis man ikke synes at utviklingsprosjektet høres 

spennende og interessant ut, nei da synes jeg ikke man bør gå inn i det.  

 

Helene mener at lærere som arbeider tverrfaglig er «gjerne lærere som ikke teller timer sånn 

veldig nøye». Det krever imidlertid som Helene sier at «lærerne må være motiverte for det». 

Ifølge Helene og Rita vil interesserte og motiverte lærere ta del i tverrfaglig samarbeid til 

tross for at tverrfaglige utviklingsprosjekter tar ekstra tid. Dersom et samarbeid mellom 

lærere på tvers av fag skal fungere, kan det virke som at lærernes innstillinger til tverrfaglig 

samarbeid spiller en stor rolle for utviklingen av prosjektene.  

 

Jens forteller under intervjuet at han på eget initiativ har fordypet seg i skriveforskning på 

kveldstid. Han har med andre ord vært villig til å investere fritiden sin på å fordype seg i 

kunnskap om skriving. Både Frank og Viktoria sier at lærerne ofte møtes i lunsjpausene for å 

diskutere skriveopplæringens utvikling. Det kan med andre ord virke, som Oda sier, at 

«lærerne i samarbeidet er veldig interessert i å få det her til å bli noen ting, til å få det til å 

fungere». Dette er ifølge Oda «forutsetningen». Det er forutsetningen fordi det gjør at lærerne 

bruker tid, legger inn en ekstra innsats og setter seg dypere inn i tilgjengelig kunnskap, slik at 

skriveprosjektet kan bli vellykket. Jeg spør Oda under intervjuet om hvorfor hun tror 

engasjementet er så stort, og hun kommer frem til at det må være fordi samarbeidet oppleves 

som relevant. 

 

Når lærerne opplever samarbeidet som relevant kan det være fordi de mener at samarbeidet 

har betydning for elevenes læring. Hensikten med hele samarbeidet er som Oda sier «at 
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elevene skal bli bedre skrivere, det er jo det vi håper på». Lærerne fokuserer dermed på 

elevenes læring, og lærersamarbeidet er derfor et middel for å øke skrivekompetansen til 

elevene. Flere studier rapporterer om at et slikt fokus vil være viktig for lærersamarbeidets 

utvikling (McLaughlin og Talbert, 2006; Timperley mfl., 2007). Selv sier Oda at hun 

opplever lærersamarbeidet som «veldig, veldig nyttig». Jeg spør også de andre lærerne om de 

opplever det samme. Jens svarer «ja, det synes jeg absolutt», Frank svarer «ja, ja definitivt» 

og Viktoria svarer «kjempenyttig». Viktoria forteller også at hun allerede ser betydningen av 

det tverrfaglige skriveprosjektet, fordi hun ser at idrettselevene allerede har blitt flinkere til å 

skrive (mer om dette i delkapittel 4.1.3). Lærerne er med andre ord veldig samstemte til 

prosjektets relevans og betydning.  

 

Det er mulig at lærerne beskriver samarbeidet som relevant fordi utviklingsarbeidet også 

oppleves som anerkjent av skoleledelsen. Avdelingslederen for språk og idrettsfag var til 

stede under det første møtet i lærersamarbeidet, noe som kan ha bidratt til å gi et signal om at 

utviklingsarbeidet er verdt å bruke tid på. Studier trekker skoleledelsen engasjement, 

interesse og eierskap frem som sentrale elementer for utviklingsarbeidets utvikling (Helstad, 

2011, s. 232). Avdelingsledernes tilstedeværelse kan dermed ha bidratt til å forsteke lærernes 

læringsvillighet, motivasjon og engasjement i skriveprosjektets utvikling. I tillegg uttrykker 

lærerne at utviklingsprosjektet er initiert og ønsket av dem selv. Dermed kan 

avdelingsledernes tilstedeværelse ha bidratt til å gi lærerne en følelse av at de er sett og 

forstått, og ikke minst en følelse av at prosjektet er blitt tatt på alvor.  

 

Oda forteller at det tverrfaglige samarbeidet «ikke er kommet som et ønske fra ledelsen, det 

her er noe lærerne har ønsket selv». Hun er med andre ord tydelig på at det tverrfaglige 

skriveprosjektet er et «bottom-up»-prosjekt. Hvorimot et «top-down»-prosjekt vil være styrt 

av skoleledelsen ut i fra hva som forventes i læreplaner og forskrifter (Helstad, 2011). Oda 

mener at siden skriveprosjektet er ønsket av lærerne selv, så «er engasjementet som regel litt 

annet». Dette mener også Helene som sier at «jeg har tro på at det som kommer nedenifra 

ofte har en større verdi enn det som kommer ovenfra». Det handler om at utviklingsarbeidet 

må tas utgangspunkt i lærernes personlige og profesjonelle behov, og ikke fra skoleledelsens 

behov (Helstad, 2013). Frank mener derimot at det ligger en «inngrodd» holdning hos 

lærerne til skoleledelsen, som han sier «i det ledelsen sier noe, så er det en viss motstand i fra 

personalet». Det kan tyde på at dersom lærerne skal gå velvillig inn i tverrfaglige samarbeid, 

så må lærerne oppleve prosjektet som relevant og frivillig. Selv tror Frank at skriveprosjektet 
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er «et ønske fra ledelsen om at idrettsklassene skal prestere bedre på eksamen». Likevel er 

han positiv til skriveprosjektet, og begrunner det med at han er en relativt fleksibel lærer som 

har interesse for tverrfaglige prosjekter.  

 

Lærernes velvillighet til skriveprosjektet kan også henge sammen med skolens forhold til 

utviklingsarbeid. Viktoria som har jobbet lengst ved Bjørli videregående skole forteller om en 

skoleledelse som har hatt fokus på utviklingsarbeid i mange år. Hun mener det er takket være 

ledelsen at hun føler seg som en kompetent skrivelærer. Hun sier siden skolen har hatt et 

fokus på grunnleggende ferdigheter, har hun derfor «jobbet med det i årevis». Jens trekker 

også frem skolens fokus på utviklingsarbeid som noe positivt. Han trekker frem temaer som 

dybdelæring, modellering og metakognisjon som områder skolen har jobbet mye med. Skolen 

er også blant annet involvert i et pågående forsknings- og utviklingsprosjekt sammen med et 

kompetansemiljø, der målet er at lærere skal utvikle sin profesjonskompetanse. Det er med 

andre ord tydelig at Bjørli videregående skole er en skole som driver aktivt med 

utviklingsarbeid.  

 

4.1.2 Samtalen i lærersamarbeidet 
På møtet der jeg observerte hvordan lærerne igangsatte lærersamarbeidet, observerte jeg at 

lærerne begynte tidlig å diskutere hvordan skriveopplæringen kan utvikles. Før jeg analyserer 

lærernes samtale, vil jeg først illustrere den med et eksempel fra et utdrag av et kondensert 

materiale fra observasjonen.  

 

Diskusjonen begynner med at Frank trekker frem modellering som et nyttig verktøy, og som 

noe han bruker mye i skriveopplæringen. For øvrig forteller han også om dette under 

intervjuet. Der forteller han om hvordan han modellerer elevene i førskrivingsfasen, og om 

hvordan han lærer elevene til å lese ut en disposisjon fra oppgaveteksten. Et viktig poeng hos 

Frank er at elevene skal forstå selve prosessen, slik at de kan få til skrivearbeidet på 

egenhånd. Han reagerer derfor når en av lærerne foreslår at de kan bruke «oppskrifter» i form 

av modelltekster og skriverammer i skriveopplæringen. Dette mener Frank «kan virke mot 

sin hensikt». Han kaller det for en instrumentell tilnærming til skriveopplæringen, og han er 

redd for at «elevene kommer til å følge slike modelltekster slavisk, som en oppskrift for alt av 

skriveoppgaver». Jens svarer Frank med å hevde at idrettselevene trenger «oppskrifter» for å 

få til å skrive gode tekster. Da svarer Oda med at i norskfaget så «lærer vi ikke elevene til å 
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pugge et fasitsvar på hvordan de skal skrive tekstene sine». Jens nikker til dette, men sier 

samtidig at elevene hans «blir fort frustrerte uten skriverammer». Frank responderer med at 

hvis man skal bruke modelltekster, så må man lære elevene til å vurdere om oppskriften kan 

brukes til tekstarbeidet, og ikke bruke det som en oppskrift for alt av skriveoppgaver.  

 

Denne samtalen mellom lærerne er interessant av flere grunner. For det første kan vi spore en 

spenning mellom ytringene til lærerne (jf. Bakhtin). Spenningen er knyttet til ulike 

oppfatninger om bruk av «oppskrifter» i skriveopplæringen, som videre blir gjort til 

gjenstand for forhandlinger. Spenningen illustrerer også engasjementet til lærerne. Det er 

tydelig at de brenner for å forbedre skriveopplæringen, noe som gjør at alle lærerne i 

samarbeidet engasjerer seg aktivt i diskusjonen. I diskusjonen forhandler lærerne om hvilke 

pedagogiske verktøy de skal bruke i skriveopplæringen, slik at elevenes skrivekompetanse 

kan utvikles. Lærerne kommer med flere forslag, der hvert forslag blir nøye vurdert i 

fellesskap. Forslagene blir møtt med både konstruktive og kritiske spørsmål og med 

alternative forklaringer og begrunnelser. Etter at alle meninger er blitt betraktet, tar lærerne i 

fellesskap en avgjørelse. Samtalen mellom lærerne kan i så måte karakteriseres som en 

utforskende samtale (jf. Mercer & Littleton, 2007).  

 

Gjennom en utforskende samtale gir lærerne innblikk i hverandres skrivekulturer og 

skriveopplæring. Det åpner for kollektiv refleksjon over lærernes undervisningspraksis, noe 

som kan føre til ny og utvidet innsikt hos lærerne (jf. Lieberman & Mace, 2009). Ifølge 

Bakhtin vil også spenningen mellom ytringene til lærerne kunne føre til kunnskapsutvikling. 

Via diskusjoner, respekt for andres meninger og forhandlinger, kan lærernes eksisterende 

praksis endres og justeres, og gi rom til utprøving av nye alternativer. Samtalen mellom 

lærene bidrar dermed ikke bare til utvikling av skriveopplæringen, men den åpner også opp 

for kunnskapsutvikling hos lærerne (jf. Bakhtin & Vygotsky). I fellesskap besluttet lærerne å 

benytte seg av like pedagogiske verktøy i skriveopplæringen. Dels for at elevene skal oppleve 

overføringsverdien mellom norsk og treningslære, og dels for dypere opplæring i 

skrivestrategier og skrivemetoder. De pedagogiske verktøyene som lærerne skulle benytte i 

skriveopplæringen var i første omgang modelltekster, støtteoppskrifter og læringsfremmede 

tilbakemeldinger. Jeg vil forklare disse verktøyene nærmere i neste delkapittel.  

 

 



	47	

4.1.3 Verktøy i skriveundervisningen 
Lærerne har samarbeidet gjennom å utforske og dele pedagogiske verktøy med hverandre slik 

at skriveopplæringen kan utvikle seg til det bedre. I forrige delkapittel redegjorde jeg for 

samtalens betydning i hvordan lærerne har utviklet skriveopplæringen. Gjennom diskusjonen 

kom de frem til tre pedagogiske verktøy som de skal bruke i skriveundervisningen.  

 

Det første pedagogiske verktøyet er modelltekster. Modelltekster kalles i Kunnskapsløftet 

for eksempeltekster og handler om at man skal gi elevene gode modeller for tekstene de selv 

skal skrive (Utdanningsdirektoratet, 2016). Jens forklarer under intervjuet hvordan han har 

gått i gang med å bruke modelltekster. Han sier at sammen med elevene «ser vi på og 

diskuterer gode besvarelser, for eksempel hva er bra med denne besvarelsen, hva kan gjøres 

annerledes og hva kan forbedres». Denne tilnærmelsen vil være i tråd med hvordan man bør 

bruke modelltekster i skriveopplæringen. Studier viser at modelltekster ikke gir nok støtte i 

seg selv, og trenger derfor oppfølging av modellering og instruksjon (Håland, 2018). Ved å 

dekonstruere modellteksten slik som Jens gjør, vil elevene få mulighet til å oppdage mønstre i 

teksten, og dermed kunne få innsikt og inspirasjon til hvordan de kan skrive sine egne tekster.  

 

Jens forteller videre at han bruker modelltekster som «har gode besvarelser og gode 

eksempler». Han mener det hjelper elevene til å forstå hvordan de selv kan skrive en god 

tekst. I skriveopplæringen vil det ofte være en fordel å bruke tekster skrevet av elevene selv 

som modelltekster. Det er fordi disse tekstene ligger innenfor det skriveutviklingsnivået som 

elevene kan strekke seg etter (Utdanningsdirektoratet, 2016). Det vil også være av betydning 

for elevene at elevens tekster blir brukt til noe relevant (jf. Smidt, 2010).Viktoria uttrykker at 

hun mener det er nyttig å bruke elevenes egne tekster som modelltekster. Ved å bruke 

elevenes egne tekster som modelltekster mener hun at det fører til mer motiverte elever fordi 

«da ser de at det er mulig». Hun trekker også frem at elevene opplever det som «veldig stas» 

dersom hun plukker ut en av deres tekster som modell for en god tekst.  

 

Det andre pedagogiske verktøyet er en såkalt støtteoppskrift. Oppskriften kalles PER som 

står for presentere, eksemplifisere og relatere/reflektere, og er en støtteoppskrift for 

oppbygging av avsnitt. Metoden går ut på at elevene skal lære seg at i begynnelsen av et 

avsnitt så skal de presentere hva avsnittet skal handle om, ut ifra hva oppgaven spør etter. 

Deretter skal de vise med eksempler eller sitater fra teksten. Etter dette skal de relatere til det 
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oppgaven spør etter, eller reflektere over virkningen av det de skriver om. Viktoria forteller at 

med PER så forstår elevene i større grad hvordan de skal strukturere avsnittene på en god 

måte, hun sier «så skjønner elevene at når jeg sier PER-metoden, ja da skal de ha en 

innledning, avsnitt, og avsnittene skal være sånn og sånn, oppsummering og konklusjon». 

Videre forteller Viktoria at siden mange av elevene skriver dårlig, så tjener de på å arbeide 

med «norsk» på flere områder. Dette støttes også av den skrivepedagogiske debatten som har 

hevdet at særlig svake elever tjener på eksplisitt skriveopplæring (Helstad & Hertzberg, 

2013).  

 

Læringsfremmede tilbakemeldinger er det tredje pedagogiske verktøyet som lærerne har 

brukt i skriveopplæringen. Som metode for dette har de brukt fargekoding. Metoden går ut på 

at lærerne fargekoder elevenes tekster med grønt, gult og blått. Det som er grønt betyr at noe 

er veldig bra, hvorav gult og blått indikerer at noe kan og bør forbedres. Elevene skal 

reflektere over hvorfor teksten, avsnittene eller setningene har fått den fargen den har fått, og 

må ut i fra fargekodene rette opp, forbedre og utvikle tekstene videre. Når elevene er i gang 

med bearbeidingen av tekstene, får elevene muntlig og skriftlig tilbakemelding slik at de kan 

se om de har forstått fargekodingen korrekt. Fargekodene fungerer dermed som en slags 

veiledning i skriveprosessen. Prosessorientert skriving er sammensatt av mange delprosesser, 

som for eksempel planlegging, skriving og omarbeiding. Omarbeidingen består i dette tilfelle 

av lærerens veiledning underveis i form av fargekoder, som tar sikte på å forme elevene 

videre skriveprosessen. Lærerne er i dette tilfelle en medierende hjelper i skriveprosessen, 

som hjelper elevene inn i den nærmeste utviklingssonen hvor læring og utvikling skjer (jf. 

Vygotsky).  

 

Å arbeide prosessorientert med skriving er en arbeidsmetode som passer godt sammen med 

hvordan norsklærere vanligvis jobber med skriveopplæringen. Det er fordi norsklærerne har 

et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide komplekse 

tekster. Oda som har jobbet mye med prosessorientert skriving mener at det er en 

arbeidsmetode som «fungerer veldig godt for elevene». Hun prøver å gi elevene 

tilbakemeldinger fortløpende slik at elevene kontinuerlig er i prosessen og dermed får 

mulighet til å omskrive tekstene flere ganger. Hun understreker imidlertid at det er noen 

utfordringer med metoden, som hun sier «det er noe med å lese trettitre tekster fortløpende, 

og gi fornuftige tilbakemeldinger slik at elevene kan levere et nytt utkast». Dette mener også 

Viktoria som sier at «det er klart at det er krevende for en lærer, fordi det er mye jobb». Disse 
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utfordringene er reelle, og det gjelder derfor å komme med noen hensiktsmessige metoder 

som gjør arbeidet overkommelig. Fargekoding fungerer som en slik metode. Selv om 

prosessorientert skriving er krevende, sier Oda at «det er jo gjerne noe man ønsker». Viktoria 

mener at arbeidet er verdt det, og hevder at fargekodingen har ført til at elevene har blitt 

bedre skrivere.  

 

I perioden der lærerne testet ut fargekoding som et verktøy i skriveopplæringen ble Jens syk. 

Det førte til at han ikke fikk gjennomført metoden i like stor grad som Viktoria. Viktoria 

mener derfor at hennes elever gjorde det bedre på heldagsprøven og var mer fornøyd med 

resultatene. De gode resultatene til elevene mener Viktoria bekrefter at «den 

tilbakemeldingsbiten er viktig». Læringsfremmede tilbakemeldinger er viktig, og blir i flere 

studier vurdert som nyttig for elevenes læringsprosesser (Black & William, 1998; Hattie, 

2009). Viktoria forteller også at idrettselevene i «den andre klassen» hadde etterspurt 

læringsfremmede tilbakemeldinger når hennes elever hadde gjort det bedre på heldagsprøven. 

Til dette sier Viktoria «det er jo bra at elevene etterspør det, og at de ser verdien av det». Hun 

sier også at hun fikk mange positive tilbakemeldinger fra elevene sine om arbeidsmetoden, 

tilbakemeldinger som «tilbakemeldingene var så bra, så da skjønte vi det». Med slike 

tilbakemeldinger som dette mener Viktoria at det er gøy å være lærer.  

 

4.2 Norsklærernes rolle 
I dette delkapitlet ser jeg nærmere på norsklærerens rolle i det tverrfaglige skriveprosjektet. 

Jeg kommer til å se på norsklæreren som redskapslærer, som ekspert og som 

samarbeidspartner. Til sammen skal dette bidra til å gi et bilde av norsklærernes rolle i 

tverrfaglige skriveprosjekter.  

 

4.2.1 Norsklærer eller redskapslærer?  
Tidlig under observasjonen av lærersamarbeidet ble jeg oppmerksom på spenningen som 

ligger i spørsmålet om hva som er norsklærernes rolle i tverrfaglige skriveprosjekter. Jeg ble 

oppmerksom på dette når Jens foreslo at det tverrfaglige samarbeidet kan dreie seg om at 

elevene skriver en treningsrelatert oppgave på tvers av fagene norsk og treningslære. 

Responsen fra norsklærerne var interessant. Begge norsklærerne ristet på hodet og avviste 

forslaget med det samme. Oda svarte til og med at «jeg ønsker ikke å være en redskapslærer, 

og vi har mer enn nok med egne kompetansemål». Frank nikket og fremsto som enig. Oda 
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kom deretter med et annet forslag, og samtalen gikk videre i en annen retning. Under 

intervjuet med Oda forteller hun hva hun mente med utsagnet om redskapslærere. Hun sier at 

som norsklærer får man:  

 

Forslag om at elevene kan skrive en tekst på tvers av fagene, og så kan norsklærerne 

rette språket i elevtekstene. Dette gir jo meg ingen verdens ting og det er ingenting 

norskfaglig i det, annet enn at de skriver på norsk. Det skal de gjøre i alle fag.  

 

Oda uttrykker at hennes rolle som norsklærer ikke handler om å være redskapslærer, fordi 

skriving skal gjøres i alle fag, noe som gjør at alle lærere er redskapslærere. Hun mener også 

at å rette andre sine teksters skriveoppgaver har lite med norskfaget å gjøre. Dette trekker 

også Helene frem under intervjuet. Hun sier at: 

 

Dersom norskfaget skal være med i et tverrfaglig prosjekt, så må prosjektet ha verdi 

for norskfaget som norskfag, altså for det vi holder på med i norsken. Slik at vi ikke 

bare er med i prosjektet fordi vi kanskje vet mer eller har mer erfaring og jobber mer 

spesifikt med skriftlige ferdigheter. 

 

Det kan virke som at Oda og Helene ikke vil være redskapslærere fordi det kan redusere 

norskfagets egenverdi. Selv om de jobber mye med redskapsdelen av norskfaget, er også 

norskfagets kulturdel en viktig del av faget for dem. Oda mener også at dersom «ikke alle fag 

skal ta ansvar for skriveopplæringen, da tror jeg det blir tynt når elevene skal ut å skrive helt 

andre type tekster». Siden elevene skal være studieforberedt etter videregående skole, mener 

Oda at elevene må ha møtt på flere ulike type tekster i skriveopplæringen. Dette mener også 

Helene, som sier:  

 

Elever med studiespesialiserende skal kunne gå videre i akademiske studier og de skal 

kunne klare seg i livet utenfor skolen, og da trenger de å ha utviklet skrivekompetanse 

fra ulike fag, slik at de kan formidle kunnskapen sin på en god måte.  

 

Skriveopplæringen er med andre ord ifølge Oda og Helene et felles ansvar som alle lærere 

har. De vil derfor ikke gå inn i tverrfaglige skriveprosjekt der rollen deres er å være 

redskapslærere, siden de mener at alle lærere skal være det. Imidlertid er det ikke sikkert at 
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andre faglærere oppfatter redskapsdelen som noe negativt. Under intervjuet med Jens 

forklarer han forslaget sitt fra det første møtet i lærersamarbeidet nærmere:  

  

Vi ønsker å få til et tverrfaglig samarbeid der man kanskje kan slå sammen to 

vurderinger i en for eksempel, som gjør trykket mindre for elevene. Hvor 

norskseksjonen har ansvar for å ta seg av det skrivetekniske, oppbygging og sånt, og 

så kan vi som idrettslærere vurdere innholdet. 

 

Jens tenker at et tverrfaglig skriveprosjekt kan gjøre «trykket» mindre for idrettselevene. 

Dersom skriveprosjektet i det tverrfaglige samarbeidet er treningsrelatert, mener Jens at det er 

mer hensiktsmessig dersom idrettslærerne vurderer innholdet og norskfaget vurderer det 

språklige. Han uttrykker at dette er en tilnærmelse som «blir mest naturlig». En slik 

tilnærmelse har også Helene erfaring med fra tverrfaglige skriveprosjekter. Helene trekker 

frem et eksempel fra et tverrfaglig skriveprosjekt mellom norsk og naturfag, der elevene 

skrev en drøftingsartikkel om et naturfaglig tema. Det tverrfaglig skriveprosjektet fungerte 

slik, som Helene sier:  

 

Norsklærerne i det tverrfaglig prosjektet skulle hjelpe elevene til å se strukturen i 

teksten, altså med innledning, hoveddel og avslutning, og hvordan man bygger opp et 

godt avsnitt og så videre. Og, naturfagslærerne skulle hjelpe elevene med det faglige 

ikke sant.  

 

I likhet med Jens sitt forslag hadde lærerne i dette tverrfaglige skriveprosjektet også ulike 

roller. De ulike rollene kan inndeles i innhold og form, der innhold går ut på hva teksten 

handler om, og form handler om det språklige i teksten. Redskapsrollen vil for eksempel 

tilhører form-inndelingen. Frank har også erfaring med ulike rolleinndelinger i arbeidet med 

tverrfaglige skriveprosjekter. Han trekker frem et eksempel fra samarbeidet med 

idrettslærerne. De hadde sammen sett på en elevbesvarelse fra en eksamen i treningslære, der 

ifølge Frank: 

 

Norsklærerne så på strukturen og ja, vi gikk jo ikke inn på innholdet om kretsløp og 

ulike treningsformer og sånne ting, men vi så jo om det her var en elev som var i ferd 

med å svare på oppgaven på en hensiktsmessig måte. 
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Det kan virke som at innhold-form-inndelingen er en utbredt tilnærmelse i tverrfaglig 

skriveprosjekter, der norsklærerne ofte fokuserer på språket i teksten, hvorav faglærerne 

fokuserer på innholdet. Rita forteller om hvorfor hun tror det er slik:  

 

Fra erfaring fra tidligere, så ramler man jo gjerne inn i de her rollene som er knyttet 

opp til hva som er våre fags egenart. Sånn at når vi har hatt norsk og naturfag, så har 

jeg sett mer på faginnholdet, fagbegrep og den biten der. Også har da norsklærerne 

sett på ortografi, sett på setningsoppbygging, avsnitt og de tingene der. 

 

For øvrig er ikke dette tverrfaglige skriveprosjekt mellom norsk og naturfag det samme 

skriveprosjektet som Helene snakker om. Ifølge Rita inndeles lærerne inn i ulike roller ut i fra 

hva som er «fagenes egenart». Dermed kan det virke som at norskfagets redskapsdel fører til 

at norsklærere får rollen som redskapslærer. Imidlertid påpeker Frank at idrettslærerne:  

  

De verdsetter jo de samme tingene som oss norsklærere, fordi det handler jo 

grunnleggende om hvordan man kommuniserer til en leser. Det vil for eksempel være 

lettere å vurdere innholdet i teksten når formen er, eller når språket henger på greip.  

 

Frank mener at idrettslærerne også fokuserer på språket i elevtekstene i tverrfaglige 

skriveprosjekter. Dette mener også Rita, som sier «vi kan jo også noe om det» og begrunner 

det med «hvis du ikke skriver en god faglig tekst, så vil heller ikke oppbyggingen være helt 

riktig». Rita mener at selv om man ikke er norsklærer, så har også «andre faglærere kunnskap 

om hvordan en god tekst ser ut». I Amundøy sin masteroppgave ser man at selv om lærerne 

forholder seg i stor grad til rollene sine, så beveger de seg noen ganger ut av innhold-form-

inndelingen (Amundøy, 2010). Det kan dermed tyde på at lærernes roller i tverrfaglige 

skriveprosjekter ikke er avgrenset i rigide roller, men at grensene mellom rollene også er 

flytende. 

 

4.2.2 Norsklærernes ekspertkunnskap 
Frank mener at «det ligger en forståelse innen tverrfaglige samarbeid om at norsklærerne 

konsentrerer seg om det skriftlige, og andre faglærere fokuserer på innholdet». Jeg lurer på 

om denne forståelsen ligger til grunn fordi lærere tenker at det er mer hensiktsmessig dersom 
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norsklærere med sin ekspertkunnskap om språk og tekst tar seg av skriveopplæringen. Jeg 

spør Jens om dette under intervjuet, og til det svarer han:   

 

Jeg vil våge å anta at norsklærerne står bedre rustet og har mer erfaring, altså dersom 

læreren er dreven og har holdt på noen år, så vil jeg tro at norsklæreren har mer 

kompetanse på å kunne gi konstruktive tilbakemeldinger på skrivetekniske 

ferdigheter.  

 

Jens antar at norsklærerne har mer kompetanse til å kunne å støtte elevene i 

skriveopplæringen. Dette støttes av Helene som under intervjuet husker tilbake til flere 

skriveprosjekt som hun har deltatt i, og sier at «det er jo kanskje særlig de som ikke er 

språklærere eller norsklærere som er usikre på i hvilken grad de skal veilede elevene om det 

språklige i elevtekstene». Denne usikkerheten kjenner også Jens på. Han forteller at han ikke 

alltid har hatt et bevisst forhold til mange av de begrepene som elevene møter i 

skriveopplæringen. Begreper som «gjøre rede for, vurdere, drøfte, sammenligne, beskrive, 

forklare og tolke». Han uttrykker at det er vanskelig å veilede elevene i dette arbeidet, når 

man som lærer selv er usikker på betydningen av begrepene. Slike begreper som dette trekker 

også Oda frem under intervjuet. Hun forteller:  

 

Jeg merker jo at når jeg samarbeider med andre fag, som for eksempel religion eller 

samfunnsfag, at det er flere lærere som er utrygge på, for eksempel det å drive med 

opplæring i akademisk skriving. Hva hjelper det at man sier til elevene at de må 

drøfte tydeligere, når man selv lurer på hva i all verden betyr egentlig det. Dette 

skjønner jeg at lærere er utrygge på.  

 

Oda har forståelse for at andre lærere finner disse begrepene vanskelige å forstå og forklare 

til elevene. Hun forteller også at selv om andre lærere ofte kjenner igjen en god tekst i faget 

sitt, så er det ikke sikkert at alle lærere har «begrepsapparatet til å forklare og formidle det til 

elevene». Hun forteller videre at hun tror de som norsklærere jobber litt mer bevisst med 

akkurat skriving, fordi det er en veldig naturlig del av faget. Dette mener også Frank, som 

sier:  
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Som norsklærer har man, for å bruke en metafor da, den klassiske verktøykassa. Vi 

jobber jo veldig, ja det er et omfattende og stort fag, men skriving er jo noe vi stadig 

jobber med. Skriving er jo en stor del av norskfaget.  

 

Som norsklærere arbeider de mer bevisst og eksplisitt med selve skriveopplæringen. De har 

et utviklet begrepsapparat samt kunnskap og erfaring med pedagogiske verktøy. Disse 

verktøyene kan videre brukes som støtte i skriveopplæringen til elevene, og som støtte til 

andre lærere i tverrfaglige samarbeid. Frank forteller at som norsklærer ser han fort dersom 

en elevtekst har god struktur, med gode avsnitt som kommer i riktig rekkefølge og at 

budskapet i teksten blir formidlet på en god måte. Derimot har han forståelse for at andre fag, 

som for eksempel praktiske fag, har vansker med å få til god skriveopplæring i sine fag 

«siden skriving ikke er i kjernen av faget». Som norsklærer føler han at den grunnleggende 

ferdigheten regning «kanskje er tilsvarende».  

 

Siden norsklærerne har denne ekspertkunnskapen om språk og tekst mener Jens at «vi har 

mye å lære av norsklærerne». Frank mener at andre lærere kan gjennom å snakke med 

norsklærere erverve «flere ord» eller et utvidet begrepsapparat, som vil være nyttig for alle 

lærere i arbeidet med skriving. Det er det idrettslærerne har fått ved å samarbeide med 

norsklærerne. Jens sier for eksempel at: 

 

Det tverrfaglige samarbeidet med norsklærerne har vært veldig nyttig, fordi man får 

litt andre øyner på ting og noen andre blikk som gjør at man kan utvide horisonten sin 

litt. I tillegg får man tilgang til skriveforskning gjennom norsklærerne. Det er jo 

forskning man egentlig har tenkt ikke eksisterer, så ja samarbeidet er absolutt nyttig.  

 

Viktoria uttrykker også at norsklærerne har gitt henne utvidet kunnskap og innsikt om 

skriving, eller som hun sier «riktige metoder for skriveopplæringen». Dette utrykker også 

Rita som forteller at hun etter et langvarig skriveprosjekt med norskfaget ble «mye mer 

strukturert i skriveopplæringen». Imidlertid sier hun at etter noen år, så avtok den gode 

strukturen som hun hadde ervervet i samarbeidet med norskfaget. Det mener hun er dumt, og 

føler at hun «får litt igjen for det, fordi jeg får ikke så gode tekster lengre som jeg fikk i den 

perioden». Ved å ha jevnlig kontakt med norsklærerne hadde Rita et større fokus på skriving i 

undervisningen, noe som gjorde at elevene skrev bedre tekster. Jeg spurte Oda om 
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ekspertkunnskapen til norsklærerne fører til at norsklærerne ofte bistår andre faglærere i 

tverrfaglige skriveprosjekter. Til dette svarte hun: 

  

Ja, på en måte blir det jo det. Samtidig er det jo de som har kunnskap om hvordan en 

god fagtekst ser ut i deres fag. Så vi trenger jo at de lærer oss litt mer om hva som er 

en typisk god fagtekst i for eksempel treningslære, slik at vi i større grad kan legge 

opp noen skriveøvelser og skrivearbeid som ligner litt mer på den type tekster.  

 

Det kan se ut til at norsklærerne bidrar med kompetanse og kunnskap om språk og tekst i 

tverrfaglige skriveprosjekter. Likevel sier Oda at andre lærere har mer kunnskap om hvordan 

en god fagtekst ser ut i deres fag. Hvert fag har sine egne teksttyper og sine egne skrivemåter 

(Kringstad & Kvithyld, 2013a). Faglærere vet derfor selv hva som gjelder for god skriving i 

eget fag, både med hensyn til innhold, form og formål (Smidt, 2011). Dette mener også 

Viktoria som sier:  

 

Det er ulike sjangre, man skriver på ulike måter i samfunnsfag, i treningslære og i 

norskfaget. I treningslære skal de skrive i treningslæresjangeren. Der er det viktig at 

man også kan definere fagbegreper, fordi hvis man skal snakke om energifrigjøring så 

må man vite hva det er for noe.  

 

Dette støttes av Jens, som sier «i treningslære og idrettsfagene så har man nær sagt en egen 

sjargong, som jeg tror er krevende for en norsklærer å ta seg helt og holdent av». Derfor 

mener Jens at «man må samarbeide». Gjennom tverrfaglige samarbeid vil lærerne bli mer 

bevisst på fagforskjellene. Dersom lærerne er bevisst på disse fagforskjellene, vil den enkelte 

faglæreren ha innsikt i hvilken samlet skriveopplæring elevene faktisk får (Kringstad & 

Kvithyld, 2013a). 

 

4.2.3 Norsklærere som samarbeidspartnere 
Jeg observerer at det blir sagt under det første møtet i lærersamarbeidet at det lenge har vært 

ønsket et tverrfaglig skriveprosjekt mellom norsklærerne og idrettslærerne. Dette forteller 

både Jens og Viktoria om under intervjuet. Viktoria forteller:  
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Vi har ønsket et samarbeid med norsklærerne i mange år, men så har det ikke passet. 

Det er heller ikke alle norsklærere som synes det er så interessant med samarbeid. De 

sier alltid «vi har så mange kompetansemål som vi ikke kommer igjennom, og vi må 

konsentrere oss om dem».  

 

Viktoria opplever at tidsmangel og logistikk har vært et hinder for tverrfaglige samarbeid 

med norsklærerne. I tillegg trekker hun frem at ikke alle norsklærere har interesse av å 

samarbeide, på grunn av norskfagets mange kompetansemål. På spørsmål om hvorfor et 

samarbeid med norsklærerne har vært ønskelig, svarer Viktoria «fordi vi ser at elevene tjener 

på å arbeide med norsk på flere områder». Jeg spør Jens om det samme, og han forteller at 

elevenes mangelfulle skrivekompetanse gir utfordringer til dem som lærere. Han sier de har 

ønsket et samarbeid med norsklærerne fordi: 

 

Vi har et offensivt ønske og ambisjoner på vegne av elevene våre, noe som gjør at vi 

må vie denne utfordringen litt fokus. Derfor har vi koblet på norskseksjonen, nettopp 

fordi vi mener at de har noe de kan bidra med i dette.  

 

Jens og Viktoria mener at et samarbeid med norsklærerne vil være nyttig for elevenes 

skriveutvikling. Selv om Viktoria mener at norsklærerne sjeldent involverer seg i tverrfaglige 

samarbeid, mener Helene at: 

 

Norskfaget er et stort og nyttig fag, som kan brukes til det meste. Så jeg tror at 

norsklærerne ofte er med på veldig mange forskjellig prosjekter i en skole når det 

gjelder tverrfaglighet, mye mer enn hva andre faglærere er med på.  

 

Norskfagets nyttige hovedområder fører ifølge Helene til at norsklærerne ofte deltar i 

tverrfaglige samarbeid. Det kan virke som at norskfaget oppleves som et attraktivt fag for 

tverrfaglige prosjekter, og norsklærerne stiller ifølge Helene «trofast opp». I denne studien 

har alle informantene mine erfaringer med tverrfaglige skriveprosjekter, og i alle disse 

tilfellene har norskfaget vært en sentral del av samarbeidene. For eksempel beskriver Oda et 

tverrfaglig skriveprosjekt mellom norsk, religion og historie og et annet mellom norsk og 

religion. Disse samarbeidene beskrev hun videre som vellykket. Disse tverrfaglige 

prosjektene var ifølge Oda vellykket fordi samarbeidene ikke hovedsakelig dreide seg om å 
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skrive en tekst på tvers av fagene, men fordi «alle fagenes innhold var med i det 

tverrfaglige», noe Oda tror «er nøkkelen til et godt samarbeid». 

 

Oda vil ikke inndeles i en ren form- eller redskapslærerrolle. Hun mener at et tverrfaglig 

samarbeid som inkluderer begge fagenes innhold, altså en innhold-innhold-inndeling, vil 

være mer nyttig for henne som norsklærer og ikke minst for elevenes læringsutbytte. Når 

Frank skal beskrive et vellykket tverrfaglig prosjekt som han har erfaring med, beskriver han 

også et lærersamarbeid som innebærer en innhold-innhold inndeling. Han beskriver et 

eksempel fra et tverrfaglig samarbeid mellom norsk og engelsk. Samarbeidet dreide seg om 

at engelsklæreren og norsklæreren skulle være i jevnlig dialog med hverandre om hva de 

gjorde i skriveopplæringen. På den måten kunne Frank bruke engelske begreper i norskfaget, 

og engelsklæreren kunne bruke norske begreper, som for eksempel «topic sentence» og 

temasetninger. Målet var at elevene i større grad skulle se at det de gjorde i det ene faget, 

også var relevant i det andre faget.  

 

For Frank er det viktig er elevene forstår at fag er inndelt i «kunstige vegger». Han sier han 

vil at elevene skal forstå at det man lærte i faget samfunnsfag i fjor, hørte på radioen i går, 

leste i avisa i dag eller diskuterte med en medelev i matfri, kan brukes uavhengig om det er i 

et møte med en oppgave i treningslære eller i norskfaget, om det er et dikt eller en 

avisartikkel. Elevene må ifølge Frank lære seg å forstå at alt man lærer har en 

overføringsverdi til andre sammenhenger. Dette fremhever også Jens. Han sier at «jeg tror det 

er nyttig for elevene å se paralleller mellom fag, at elevene forstår at man kan dra nytte av 

kompetanser og ferdigheter på tvers av fag». Viktoria trekker frem at «ved å få gjentatt 

innholdet flere ganger, i flere fag og gjennom flere forskjellige lærere vil elevene lære dypere 

og sterkere». Frank, Jens og Viktoria er derfor tilhengere av å arbeide tverrfaglig, og mener at 

tverrfaglige samarbeid kan gi elevene muligheter til å forstå sammenhenger i og på tvers av 

fag. Oda er også positiv til tverrfaglige samarbeid, og sier at: 

  

Dersom man skal arbeide tverrfaglig, må prosjektet være basert på begge fagenes 

innhold og begge fagenes premisser. Gjør man det, så tror jeg det er veldig nyttig. 

Fordi skillene mellom fagene er utrolig kunstige. Hvis man får elevene til å se 

sammenhengen, så vil læringsutbyttet bli noe helt annet.  
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Det er tydelig at både Frank, Jens, Viktoria og Oda mener at å arbeide tverrfaglig har verdi 

for elevene, men samarbeidet må, som Oda sier, også være relevant for det man arbeider med 

i norskfaget. Helene trekker også frem viktigheten av dette. Hun sier at «noen norsklærere 

synes det er morsomt å samarbeide med lærere i andre fag, mens andre norsklærere er mer 

skeptiske». Noen lærere er mer skeptiske ifølge Helene fordi norskfagets redskapsdel 

oppleves som mer verdsatt i tverrfaglige prosjekt, istedenfor «norskfaget som norskfag». Det 

virker som at selv om norsklærerne stort sett ikke initierer til samarbeid på tvers av fag, er de 

likevel positive til å arbeide tverrfaglig. Imidlertid må prosjektet ha verdi for begge fagene og 

begge fagenes innhold må være sentrale i prosjektet, for at det skal være interessant.  
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5 Diskusjon 
Analysen baserer seg på problemstillingen som dreier seg om hvordan lærere samarbeider om 

å utvikle skriveopplæringen i og på tvers av fag, samt norsklærernes rolle i dette. Gjennom en 

analyse av observasjonsdata og intervjuer med lærerne ved Bjørli videregående skole og 

Fagerbakken videregående skole, avdekker analysen at samarbeid mellom lærere i og på tvers 

av fag er et sammensatt fenomen.  

 

Analysen avdekker at både norsklærerne og idrettslærerne har elevenes skriveutvikling i 

fokus. Det er tydelig at lærerne drives av et ønske om å utvikle skriveopplæringen, slik at 

elevene kan utvikle sin egen skrivekompetanse. I dette spiller også lærernes interesse for 

profesjonsutvikling inn. Bjørli videregående skole er en utviklingsorientert skole, og samtlige 

av lærerne uttrykker at dette er positivt. De uttrykker også at de selv er utviklingsorienterte 

og at de har interesse for tverrfaglige samarbeid. De vet at gjennom et tverrfaglig samarbeid 

vil både norsklærerne og idrettslærerne få inspirasjon og innsikt i nye metoder og strategier, 

som de kan anvende i skriveopplæringen. Lærerne drives dermed av et ønske om å utvikle 

egen undervisningspraksis i skriving, slik at elevenes skrivekompetanse kan utvikles. Denne 

drivkraften kan forstås som lærernes motivasjon, og fører til at lærerne engasjerer seg aktivt 

og investerer tid i skriveprosjektet. 

 

På den annen side spiller også skoleledelsens involvering i skriveprosjektet inn. Lærerne vet 

at idrettselevenes karakterer har betydning for skoleledelsen. Skoleledelsen var også til stede 

på det første møtet i lærersamarbeidet. Skoleledelsens tilstedeværelse kan dermed ses på som 

et forsøk på å støtte skriveprosjektet til lærerne, så vel som en kraft som påvirker lærernes 

motivasjon. I så måte er lærerne drevet av både en indre og ytre motivasjon (jf. Deci & Ryan, 

2017). Lærernes indre motivasjon drives av ønsket om å utvikle egen undervisningspraksis 

slik at elevenes skrivekompetanse utvikles. Lærernes ytre motivasjon derimot drives av 

ønsket om å imponere og innfri ledelsens forventinger. Lærernes indre og ytre motivasjon 

fører til at lærerne engasjerer seg aktivt gjennom å investere tid, energi og ressurser i å få 

utviklingsarbeidet til å bli vellykket. Studiens første funn viser dermed at lærernes interesse 

og motivasjon for tverrfaglige samarbeid, samt lærernes engasjement i utviklingsprosjektet, 

spiller en viktig rolle for at et tverrfaglig samarbeidet skal finne sted.  
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Motiverte og engasjerte lærere vil komme sammen for å samarbeide på tvers av fag. I 

analysen karakteriseres lærersamarbeidet mellom norsklærerne og idrettslærerne som et 

profesjonelt læringsfellesskap. Jens og Viktoria uttrykker at ved å ta del i det profesjonelle 

læringsfellesskapet, har de fått utvidet innsikt og kunnskap om skrivemetoder og 

skrivestrategier som de kan anvende i skriveopplæringen. I tråd med tidligere studier har 

lærerne ved å komme sammen i et profesjonelt læringsfellesskap utviklet egen 

undervisningspraksis (jf. Bolam, McMahon, Stoll, Thomas & Wallace, 2005; Desimone, 

2009; Levine & Marcus, 2010; Vescio, Ross & Adams, 2008). Dermed har også elevenes 

skriveopplæring blitt utviklet. Studiens andre funn viser dermed at det profesjonelle 

læringsfellesskapet har betydning for skriveprosjektets utvikling. Det tverrfaglige 

læringsfellesskapet kan forstås som en slags ramme, og innenfor denne rammen har 

skriveopplæringen og lærernes kunnskap om skriving blitt utviklet.  

 

I det profesjonelle læringsfellesskapet har lærerne diskutert hvordan de kan utvikle 

skriveopplæringen. Under det første møtet i lærersamarbeidet deltok lærerne aktivt i 

samtalene, de var kritiske og konstruktive, og bygget videre på hverandres ytringer (jf. 

Bakhtin). Gjennom utforskende samtaler (jf. Mercer & Timperley, 2007) fikk lærerne 

innblikk i hverandre sin skriveopplæring, som de i fellesskap utforsket og diskuterte. Deretter 

forhandlet de seg frem til hvilke metoder som burde brukes for å utvikle idrettselevenes 

skrivekompetanse. Samtalene mellom lærerne har dermed spilt en avgjørende rolle, fordi 

lærerne har brukt samtalene som et verktøy for å tenke sammen (jf. Vygotsky). Samtalene har 

videre bidratt til ny innsikt, og derfor også vært drivende for kunnskapsutvikling hos lærerne 

(jf. Helstad, 2013). Studiens tredje funn viser at samtalen mellom lærerne har en sentral 

betydning for lærersamarbeidets utvikling.  

 

Videre var det idrettslærerne som meldte inn utfordringen med idrettselevenes 

skrivekompetanse, og som ønsket samarbeidet med norsklærerne. Det kan derfor hevdes at 

det var norskfagets redskapsdel og norsklærernes ekspertkunnskap som i dette tilfellet var 

ønsket og verdsatt. Disse aspektene vet vi gjør norskfaget til et naturlig utgangspunkt for 

skriveprosjekt på tvers av fag. Når Viktoria forteller at idrettslærerne har ønsket et samarbeid 

med norsklærerne i flere år, men alltid har fått avslag fordi «ikke alle norsklærere synes det er 

interessant med samarbeid», kan det henge sammen med spørsmålet om norsklærerens rolle. 

Dersom norsklærerne alltid får en rolle som de ikke selv anerkjenner, kan man hevde at det 

ikke er rart at norsklærerne avslår forslag om tverrfaglige samarbeid.  
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På grunn av norskfagets redskapsdel og norsklærernes ekspertkunnskap, avdekker analysen at 

studiens fjerde funn er at norsklærerne ofte posisjoneres i en rolle som redskapslærer i 

tverrfaglige skriveprosjekter. Dette er imidlertid en rolle som norsklærerne ikke selv 

anerkjenner. Det kan tenkes at norsklærerne opplever redskapsrollen som en redusert rolle, da 

norskfaget består av mer enn bare redskapsdelen. Norskfaget består også av en kulturdel og 

faget er derfor mye mer enn bare korrekt ortografi, tegnsetting og oppbygging. En rolle som 

redskapslærer vil derfor redusere norsklærerens egenverdi (jf. Madssen, 1999; Matre & 

Solheim, 2015). På den annen side avdekker analysen at når norsklærerne får rollen som 

redskapslærer i tverrfaglige skriveprosjekter, foreligger det et behov for at andre faglærere 

både må styrke egen skrivekompetanse og egen skrivelæreridentitet. Når lærere kaller 

skriveopplæringen for å arbeide med «norsk», kan det tyde på at lærerne ikke har tatt 

eierskap til skriveopplæringen. Dersom lærere ikke identifiserer seg som skrivelærere, vil det 

være naturlig at de anser språket og formen i en tverrfaglig skriveoppgave som norsklærerens 

ansvar. Dersom man styrker faglærernes skrivekompetanse vil lærerne i større grad 

identifisere seg som skrivelærere, og dermed også posisjoneres i rollen som redskapslærer. 

 

Imidlertid er ikke en rolle som redskapslærer negativt. Norskfagets redskapsdel er særdeles 

nyttig for elevene, fordi de trenger verktøyene fra faget i videre læring, i arbeidslivet og i 

samfunnet for øvrig. Dermed er norsklærerens redskapsrolle viktig for elevenes videre 

utvikling både i og utenfor skolen. Norsklærernes redskapsrolle er i lærersamarbeidet også 

viktig for idrettslærernes skrivekompetanse- og skriveidentitetsutvikling. Idrettslærerne 

forteller at gjennom samarbeidet med norsklærerne har de fått tilgang til nye verktøy som de 

kan bruke for å styrke skriveopplæringen. Studiens femte funn viser dermed at norsklærernes 

redskapsrolle posisjonerer norsklærerne i en rolle som skriveeksperter. I tråd med Vygotskys 

teori om den nærmeste utviklingssone kan bidrag fra «kompetente andre», i dette tilfelle 

norsklærerne, hjelpe idrettslærerne inn i sine nærmeste utviklingssoner, slik at deres 

skrivekompetanse utvikles. Som skriveeksperter deler norsklærerne ut verktøy til 

idrettslærerne som de kan ta nytte av og legge i sin verktøykasse. Med flere verktøy i 

verktøykassa kan idrettslærerne føle seg tryggere i rollen som skrivelærer, samtidig som de 

utvikler sin skrivelæreridentitet.  

 

Norskfagets redskapsdel kan brukes til det meste, og norsklærerne anses derfor som en nyttig 

samarbeidspartner i tverrfaglig utviklingsprosjekt. De sier derfor ofte ja, dersom det 
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tverrfaglige skriveprosjektet inkluderer norskfagets egenverdi og innhold. Imidlertid initierer 

de sjeldent til dem. I lærersamarbeidet ved Bjørli videregående skole var det idrettslærerne 

som ønsket og igangsatte samarbeidet, mens i Fagerbakken-prosjektet var det 

naturfagslærerne som tok initiativet. Det er mulig at norsklærne ikke føler på behovet for å 

arbeide tverrfaglig med skriving, siden de allerede identifiserer seg som skrivelærere og har 

god kompetanse på området. Ikke minst kan bekymringen for rollen som redskapslærer 

påvirke norsklærernes initiativtaking. Det kan derfor se ut til at norsklærerne sjelden tar 

rollen som lærersamarbeidets primus motor, men derfor heller posisjoneres i en rolle som 

samarbeidspartner.  

 

 

 

 

 



	63	

6 Avslutning 
Jeg vil avslutte masteroppgaven min med en oppsummerende konklusjon. Videre vil jeg peke 

på noen implikasjoner som jeg mener masteroppgaven belyser. I dette vil jeg også dele noen 

tanker som kan danne et utgangspunkt for ny forskning. 

 

6.1 Oppsummerende konklusjon 
Dersom elever skal få den skrivekompetansen de trenger for å ta del i høyere utdanning og i 

samfunnets komplekse tekstkultur, trenger skriveopplæringen i skolen å styrkes. Med 

bakgrunn i dette utformet jeg en problemstilling som søkte innsikt i hvordan lærere 

samarbeider om å utvikle skriveopplæringen, og jeg ønsket forståelse for hva som er 

norsklærerens rolle i dette. Etter at jeg redegjorde for det teoretiske rammeverket som utgjør 

studiens utgangspunkt, ga jeg en oversikt over hvilke kvalitative metoder jeg har benyttet for 

å finne svar på problemstillingen. I metodekapitlet har jeg også gitt innblikk i studiens 

forskningsprosess, gjennom å gjøre den både tydelig og transparent.  

 

Etter at metodekapitlet var redegjort for, kom en analyse av datamaterialet fra både 

observasjonen og intervjuene ved Bjørli videregående skole og Fagerbakken videregående 

skole. Med utgangspunkt i analysen fremkom det i diskusjonskapitlet seks sentrale funn. 

Disse seks funnene tilhører hver sin del av studiens problemstilling, slik at tre av funnene 

tilhører problemstillingens første del hvorav tre av de andre funnene dens siste del. Det første 

funnet avdekker at lærernes individuelle motivasjon for skriveprosjektet er en viktig 

forutsetning for tverrfaglige samarbeid. Dersom lærere er engasjerte og motiverte for å delta i 

et felles skriveprosjekt, vil et samarbeid finne sted. Det fører oss over til studiens andre funn. 

Lærersamarbeidet, som i denne studien karakteriseres som et profesjonelt læringsfellesskap, 

bidrar til å ramme inn skriveprosjektets utvikling, noe som er viktig fordi innenfor denne 

rammen skjer utviklingen av skriveprosjektet. Studiens tredje funn avdekker at det er den 

utforskende samtalen mellom de motiverte og engasjerte lærerne i det profesjonelle 

læringsfellesskapet som driver utviklingen av skriveopplæringen.  

 

Studiens fjerde funn avdekker at norsklærerne ofte posisjoneres som redskapslærere, men at 

dette er en rolle de ikke selv anerkjenner. Redskapsrollen fører videre til at norsklærerne 

posisjoneres i rollen som skriveekspert, som er studiens femte funn. Som skriveeksperter 
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tilbyr norsklærerne ulike skriveverktøy til idrettslærerne som de kan dra nytte av og 

inkorporere i egen praksis. Med flere verktøy i verktøykassa utvikles idrettslærerens 

skrivelæreridentitet så vel som skriveopplæringen til idrettselevene. Studiens sjette og siste 

funn er at norsklærerne sjelden tar rollen som lærersamarbeidets primus motor i tverrfaglige 

skriveprosjekter, men at de har mer en rolle som samarbeidspartner. Dette innebærer at 

norsklærerne ofte deltar i tverrfaglige skriveprosjekter, men at de sjelden tar initiativ til dem.  

 

6.2 Implikasjoner og veien videre 
I min studie har jeg avdekket noen funn som kan ha implikasjoner for lærersamarbeid i 

praksis, for lærer- og skolelederutdanningene og for videre forskning. Studien min viser at 

dersom lærere er motiverte for å delta i et felles skriveprosjekt, så vil de samle seg i et 

fellesskap. Det er viktig fordi gjennom samarbeid vil lærerne utvikle sin egen 

undervisningspraksis, noe som er viktig for å opprettholde kvalitet i arbeidet (jf. Helstad, 

2011). For at flere lærere skal bli motiverte til å ta del i lærersamarbeid og utviklingsarbeid, 

trenger lærere at skoleledelsen involverer seg på flere hensiktsmessige måter. Dersom 

skoleledelsen i større grad tilrettelegger med sikre rammer og ressurser til 

utviklingsprosjekter i form av timeplanlagt tid til samarbeid, et system for kompensasjon for 

merarbeid, samt at de involverer seg gjennom oppmuntring, forståelse og viser interesse for 

utviklingsprosjekter (jf. Helstad, 2011), vil flere lærere kunne motiveres til å samarbeide på 

tvers av fag.  

 

Min studie avdekker også at læreres skrivelæreridentitet trenger å styrkes. Uavhengig om 

man skal bli idrettslærer eller norsklærer trenger alle lærerstudenter å utvikle sin identitet som 

skrivelærer. Dersom lærerstudenter ikke får god nok opplæring i skriving, vil de ikke utvikle 

seg til å bli gode skrivelærere, og heller ikke identifiserer seg som skrivelærere. Styrker man 

skriveopplæringen i lærerutdanningene, vil det også styrke elevenes muligheter til å få en god 

opplæring i skriving i alle fag. Det vil også åpne opp for gode tverrfaglige samarbeid om 

skriving. For at det skal arbeides mer tverrfaglig i skolen, må også tverrfaglig samarbeid i 

større grad implementeres i lærer- og skolelederutdanningene. Lærer- og skolelederstudenter 

trenger både anledninger og muligheter til å selv være med på tverrfaglige skriveprosjekter, 

slik at de erverver seg erfaringer med arbeidsmetoden. Det vil også skape en bevissthet om 

betydningen av å arbeide tverrfaglig, samtidig som at lærere og skoleledere blir inspirert til å 

arbeide og tilrettelegge for flere tverrfaglige lærersamarbeid i skolen.  



	65	

 

Studien min avdekker et behov for dypere innsikt i hvordan lærere samarbeider på tvers av 

fag både i grunnskole, videregående skole og i høyere utdanning. I denne sammenhengen vil 

det være interessant med mer og dypere forskning på både lærernes ulike roller, motivasjonen 

og samtalens betydning i tverrfaglige lærersamarbeid. I denne studien har ikke 

elevperspektivet vært i sentrum, og jeg tror forskning om hva slags betydning tverrfaglig 

samarbeid kan ha for elevenes læring vil være interessant å undersøke. Til slutt håper jeg 

denne studien har inspirert andre til å ville arbeide tverrfaglig, og ikke minst til å forske 

videre på tverrfaglige samarbeid. 
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Vedlegg A: Informasjonsskriv 
 

Vil du delta i forskningsprosjektet  

«Tverrfaglige skriveprosjekter i videregående skoler»? 

 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

læreres ulike roller i tverrfaglige skriveprosjekt. I dette skrivet gir vi deg informasjon om 

målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.  

 

Formål: 

Formålet med denne undersøkelsen er å finne ut hva som læreres ulike roller i et tverrfaglig 

skriveprosjekt i en videregående skole. Jeg ønsker å finne ut hvilke erfaringer de enkelte 

faglærerne har i forhold til det å arbeide tverrfaglig, samt hvordan slike prosjekt blir til – 

planlegges, utvikles, gjennomføres og vurderes. Dette håper jeg kan bidra til å finne ut hva 

slags ulike roller de ulike faglærerne har i tverrfaglige skriveprosjekt.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?  

Universitetet i Oslo/ Det utdanningsvitenskapelige fakultet/ Institutt for lærerutdanning og 

skoleforskning. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta?  

Du får spørsmål om å delta fordi du er en lærer som har erfaring med- og/eller skal 

gjennomføre et tverrfaglig skriveprosjekt høsten 2018.  

 

Hva innebærer det for deg å delta?  

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du stiller opp på et intervju. Det vil ta deg 

maks ca. 45 minutter. Intervjuet vil inneholde spørsmål om dine erfaringer med samarbeid på 

tvers av fag, samt hvordan du arbeider med elevers skriveferdigheter. Jeg ønsker å ta 

lydopptak av intervjuet, som jeg i etterkant skal transkribere. 
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Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD – Norsk senter for 

forskningsdata AS.  

 

Ditt personvern – hvordan oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Jeg vil bare bruke opplysningene om deg til formålet jeg har fortalt om i dette skrivet. Jeg 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Ingen 

opplysninger som gis fra intervjuet vil kunne gjenkjennes i mitt ferdige prosjekt, og alle 

opptak og transkriberinger fra disse bil bli oppbevart innelåst, og det er kun jeg som skal se 

og lytte på det innhentete materialet.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når forskningsprosjektet avsluttes? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes mai/juni 2019. Da skal opplysninger, lydopptak og all 

transkripsjon slettes og makuleres.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:  

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,  

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg,  

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
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Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 

med: 

• Universitetet i Oslo/ Det utdanningsvitenskapelige fakultet/ Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning. Vårt personvernombud: Maren Magnus Voll ved 

Universitetet i Oslo, på mail: personvernombud@uio.no. 

• Prosjektansvarlig Kristin Helstad på epost (kristin.helstad@ils.uio.no) eller telefon 

xxxxxxxx15, eller masterstudent Sigrid Ernstsen på epost (sigriern@student.uv.uio.no) 

eller telefon xxxxxxxx. 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

-------------------------------------    -------------------------------------- 

Prosjektansvarlig	 	 Masterstudent	
(Forsker/veileder)	
	
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Samtykkeerklæring		
	
Jeg	har	mottatt	og	forstått	informasjon	om	prosjektet	«Tverrfaglig	skriveprosjekt»,	og	
har	fått	anledning	til	å	stille	spørsmål.	Jeg	samtykker	til:	
	

! å	delta	i	intervju	
	
Jeg	samtykker	til	at	mine	opplysninger	behandles	frem	til	prosjektet	er	avsluttet,	ca.	juni	
2019	
	
	
	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
(Signert	av	prosjektdeltaker,	dato)	
	
 

																																																								
15	Telefonnumrene er i denne versjonen anonymiserte.		
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Vedlegg B: Intervjuguide 
 
1. Innledning til intervjuguide 

Hensikten med denne undersøkelsen er å finne ut hva som læreres ulike roller i et 

tverrfaglig skriveprosjekt i en videregående skole. Jeg ønsker å finne ut hvilke erfaringer 

de enkelte faglærerne har i forhold til det å arbeide tverrfaglig, samt hvordan slike 

prosjekt blir til – planlegges, utvikles, gjennomføres og vurderes. Dette håper jeg kan 

bidra til å finne ut hva slags rolle norsklæreren har i tverrfaglige skriveprosjekt.  

 

 

2. Anonymitetsbeskyttelse 

Jeg kommer ikke til å oppgi hvilken skole jeg innhenter informanter fra, og jeg kommer 

ikke til å bruke ekte navn i prosjektet. Heller ingen opplysninger som gis fra intervjuet vil 

kunne gjenkjennes i mitt ferdige prosjekt, og alle opptak og transkriberinger fra disse vil 

bli lagret	på	en	kryptert	og	passordbeskyttet	minnepenn, og det er kun jeg som skal 

se og lytte på det innhentete materialet.  

 

 

3. Lærerens bakgrunn/utdanning og erfaring 

" Faglærer: 

" Hvilken utdanning har du? 

" Hvor lenge har du arbeidet som lærer?  

" Hva slags tanker har du om deg som skrivelærer i ditt fag?  

" Hvilken erfaring har du med tverrfaglige undervisningsprosjekt? 

 

 

4. Faglærere som skriveeksperter i sine fag 

" Kan du beskrive hvordan du typisk arbeider med elevers skriveferdigheter i ditt fag? 

" Forskning viser at lærere er usikre på hvordan de skal arbeide med skriving i fagene 

sine, er dette noe du relaterer deg til?  

" Det er også blitt undersøkt at lærere mener det er mer hensiktsmessig dersom det er 

norsklæreren som tar seg av elevers skriveferdigheter. Hva er dine tanker om dette? 
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5. Tverrfaglige skriveprosjekt 

" Hvis jeg sier tverrfaglighet, hva tenker du da?  

" Tenker du at tverrfaglighet kan være et viktig redskap for læring?  

" Hva er din typiske rolle i et tverrfaglig skriveprosjekt? 

" Hva tenker du er norsklærerens rolle i et tverrfaglig skriveprosjekt? 

" Er tverrfaglige skriveprosjekt noe du ønsker å gjøre mer eller mindre av? Hvorfor? 

 

 

6. Metodiske/ praktiske gjennomførelse 

" Kan du beskrive hvordan et tverrfaglig skriveprosjekt vanligvis foregår?  

- Hvordan blir det organisert?  

- Hvordan blir det gjennomført?  

" Kan du lede meg gjennom hvordan vurderingsarbeidet foregår i et tverrfaglig prosjekt 

som dette? 

" Kan du si noe om hvordan dere som ulike faglærere samarbeider?  

" Hvem er det som bruker å få hovedansvaret av faglærerne i slike prosjekt, og hvorfor? 

" Er det ting du synes kan være gjort annerledes i slike prosjekt? 

 

 

7. Avslutning 

" Hva tenker du om elevers læringsutbytte i slike tverrfaglige skriveprosjekt?  

" Hvilke tanker har du til at tverrfaglige samarbeid skal satses på i fremtidens skole?  

" Føler du slike prosjekt er nyttige, og liker du å gjennomføre dem?   

" Har du noen anbefalinger til andre som vil gjøre samarbeid på tvers av fag? 
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Vedlegg C: Godkjenning NSD 
 

 

20.05.2019, 11)20Meldeskjema for behandling av personopplysninger

Side 1 av 3about:blank

NSD sin vurdering

Prosjekttittel

Skriving på tvers av fag

Referansenummer

521389

Registrert

29.08.2018 av Sigrid Ernstsen - sigriern@student.uv.uio.no

Behandlingsansvarlig institusjon

Universitetet i Oslo / Det utdanningsvitenskapelige fakultet / Institutt for lærerutdanning og
skoleforskning

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat)

Kristin Helstad, kristin.helstad@ils.uio.no, tlf: 95273101

Type prosjekt

Studentprosjekt, masterstudium

Kontaktinformasjon, student

Sigrid Ernstsen, sigriern@student.uv.uio.no, tlf: 92687780

Prosjektperiode

20.08.2018 - 14.06.2019

Status

17.10.2018 - Vurdert

Vurdering (1)

17.10.2018 - Vurdert

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar med
personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i meldeskjemaet
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20.05.2019, 11)20Meldeskjema for behandling av personopplysninger

Side 2 av 3about:blank

med vedlegg, samt i meldingsdialogen mellom innmelder og NSD. Behandlingen kan starte.

MELD ENDRINGER
Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være nødvendig å melde dette til NSD
ved å oppdatere meldeskjemaet. På våre nettsider informerer vi om hvilke endringer som må meldes. Vent
på svar før endringer gjennomføres. 

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET
Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 14.06.19. 

LOVLIG GRUNNLAG
Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. Vår vurdering
er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig,
spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke
tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, jf.
personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.

PERSONVERNPRINSIPPER
NSD finner at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i
personvernforordningen om:
- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende informasjon om
og samtykker til behandlingen
- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte
og berettigede formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål
- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, relevante og
nødvendige for formålet med prosjektet
- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig for å
oppfylle formålet 

DE REGISTRERTES RETTIGHETER
De registrerte vil ha følgende rettigheter i prosjektet: åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art.
15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art.
20). Rettighetene etter art. 15-20 gjelder så lenge den registrerte er mulig å identifisere i datamaterialet. 
NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til
form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13. 
Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig institusjon
plikt til å svare innen en måned.

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER
NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art. 5.1 d),
integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).
For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller rådføre dere med
behandlingsansvarlig institusjon.

OPPFØLGING AV PROSJEKTET
NSD vil følge opp behandlingen ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av
personopplysningene er avsluttet. 

Lykke til med prosjektet!
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Kontaktperson hos NSD: Silje Fjelberg Opsvik
Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)


