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Sammendrag 
Denne studien er en kvalitativ undersøkelse av to skolers arbeid med gruppeveiledning. I 

studien undersøker vi hvordan gruppeveiledning kan bidra til læreres kompetanseutvikling og 

hvordan lederes tilrettelegging av gruppeveiledning kan bidra til profesjonsutvikling på 

skolen. Vårt empiriske grunnlag består av sju semistrukturerte intervjuer som inkluderer 

lærere, veiledere og ledere som har lang erfaring med gruppeveiledning på egne skoler.  

Studiens teoretiske forankring er bygget opp rundt teori om gruppeveiledning og ledelse sett i 

lys av sosial læringsteori. Teorien tar utgangspunkt i gruppeveiledning knyttet til refleksjons- 

og mesterlæretradisjonen med fokus på relasjonelle aspekter, og ledelse knyttet til 

distribusjon og tillit. 

 

På begge skoler finner vi at lederne legger til rette for systematisk gjennomføring av 

gruppeveiledning, og involverer lærere og veiledere i prosessen. Våre funn viser at en ledelse 

som er basert på tillit og medvirkning har gode vilkår for kompetanse- og profesjonsutvikling 

gjennom gruppeveiledning som metode. Oppnevnte veiledere som er en del av lærerstaben 

har vist seg å ha en sentral rolle i skolens utviklingsarbeid med gruppeveiledning. Noen 

viktige forutsetninger for å lykkes med arbeidet er at det blir satt av nok tid og ressurser, at 

rammene for veiledningsprosessen er tydelige og at lærerne får jobbe med de 

problemstillingene de selv opplever et behov for. Veiledningsmodellens fleksibilitet og rom 

for individuelle målsetninger og autonomi er også viktige suksesskriterier. Når disse 

vilkårene er tilstede viser våre funn at lærerne har gode forutsetninger for 

kompetanseutvikling, og at arbeidet kan legge grunnlag for et profesjonsfellesskap med en 

kultur preget av åpenhet og deling, slik at profesjonsutvikling kan bli en del utøvernes 

daglige praksis. 

 

Gjennom studien ble vi bevisstgjorte på noen utfordringer knyttet til gruppeveiledningens 

langsiktige utviklingsperspektiv. Studien impliserer videre forskning på veilederrollen i lys 

av distribuert ledelse og nye profesjonsroller i skolen. En annen implikasjon er å forske på 

spenningsforholdet mellom myndighetenes føringer og skoleutvikling innenfra, slik som 

gruppeveiledning som metode er skapt for. 
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Forord 
Da vi begge høsten 2015 ble studenter på universitetets veilederutdanning VEIL 4005 var vi 

intetanende om at det etter hvert skulle lede til en master i utdanningsledelse. Vi hadde søkt 

oss til studiet for å videreutvikle vår kompetanse som praksisveiledere for studenter på vår 

felles skole. Vi opplevde at veilederstudiet ikke bare ga oss bedre veilederkompetanse, men 

at det også ga oss påfyll til å utvikle oss som lærere. I tillegg til veilederutdanningens dyktige 

formidlere og veiledere og et godt studiemiljø, ga dette oss motivasjon til å gjennomføre alle 

emnene i veiledning som UIO hadde å tilby. Innen vi rakk å ta vår siste eksamen på 

veilederstudiet fikk vi vite at UIO var i ferd med å opprette en pilotmaster i veiledning. Da 

var det ingen vei tilbake, og vi fortsatte løpet sammen med en liten knippe av de mest ivrige 

veilederstudentene. Vi skulle i videre studier, som masterstudenter i utdanningsledelse, få 

utvidet våre perspektiver fra veiledningens- til ledelsens verden. Det ble tydelig for oss at 

veiledningens vilkår som del av skolens profesjonsutvikling er uløselig knyttet til ledelse. 

Selv om vi til tider savnet fokuset på veiledningsfaget, ga den nye ledelseskunnskapen oss en 

bedre helhetsforståelse for skolen som organisasjon, og nødvendig innsikt for å utøve 

veiledning som en integrert del av skolens virksomhet. 

 

Selv om det har vært svært lærerikt, har det ikke vært lett å gjennomføre en masterutdanning 

ved siden av full jobb, og vi har vært avhengige av våre støttespillere for å fullføre. Dere 

fortjener alle en stor takk. Aller først vil vi takke samtlige av våre informanter som har bidratt 

med verdifull innsikt om gruppeveiledning, og som har motivert oss til å fremme 

gruppeveiledning som profesjonsutvikling på vår egen skole. Vi ønsker så å rette en stor takk 

til vår veileder Tor Colbjørnsen som har bidratt med konstruktive tilbakemeldinger gjennom 

skriveprosessen, og som har respondert så raskt når vi har trengt veiledning. Vi er også svært 

takknemlige overfor våre gode kolleger som både har støttet oss i vanskelige faser, hjulpet 

oss med verdifulle innspill til oppgaven og språklig korrektur; tusen takk Kathrine Græsdal, 

Tina Deehr Johannesen, Tonje Grave og Marianne Hjulstad. Ledelsen på vår skole fortjener 

også en takk for å ha støttet våre studier, og latt oss få mulighet til å praktisere nyervervet 

kunnskap på egen arbeidsplass. Ikke minst vil vi takke utdanningsdirektoratet for tildeling av 

kommunalt stipend, som har vært viktig for å få frigjort studietid og skaffe tilveie nødvendig 

materiale. Tusen takk til våre familier som har holdt ut og støttet oss i alle disse årene med 

studier. Spesielt vil vi takke Bjørg Salkjelsvik som har gitt oss mye støtte i skriveprosessen, 

og bidratt med sine refleksjoner fra et helt yrkesliv i skolen. Til slutt vil vi rette en spesiell 
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takk til våre medstudenter Øystein Skau, Guro Sibeko, Lejla Huseincehajic og Kari 

Hertzberg – en bedre og koseligere kollokviegruppe har vi ikke sett maken til! 

 

I dag, fem år etter at vi startet på veiledningsstudiet, jobber vi begge fortsatt på samme skole. 

Gjennom våre nye roller som veileder for kolleger og tillitsvalgt for utdanningsforbundet, har 

vi mulighet til å medvirke i skolens ulike utviklingsprosesser. Vi gleder oss til å kunne bidra 

med det vi har lært om gruppeveiledning på vår egen skole, som har valgt å satse på 

veiledning for lærernes kompetanseutvikling. Skolen går nå en spennende tid i møte når vi 

skal innføre veiledning for å fremme de ansattes kollektive profesjonsutvikling.  
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1 Innledning 
 

1.1 Tema og formål 
Tema i denne studien er gruppeveiledning av lærere, og ledelsens tilrettelegging av denne. 

Formålet er å beskrive og få økt forståelse for hvordan skoleledere og læreres arbeid med 

gruppeveiledning kan bidra positivt til kompetanseutvikling og profesjonsutvikling i skolen. 

Myndighetene signaliserer at de har høye forventninger til lærernes profesjonelle samarbeid 

for kompetanseutvikling i dagens skole, der dialog, refleksjon og veiledning trekkes frem 

som sentrale faktorer for å skape en delings- og læringskultur (Kunnskapsdepartementet, 

2017a). Samtidig vektlegger myndighetene i dag veiledningens betydning for lærernes 

utvikling i profesjonsfellesskapet. Den nye nasjonale rammeplanen for veiledning som kom i 

2018 er et tegn på dette (Kunnskapsdepartementet, 2018). Det synes derfor aktuelt og 

relevant å undersøke om gruppeveiledning kan være en egnet metode for å tilrettelegge for et 

profesjonelt samarbeid som bidrar til lærernes kompetanseutvikling.  

 

Svensk og finsk forskning viser at gruppeveiledning både utvikler profesjonsfellesskapet 

(Geeraerts, Tynjälä, Pennanen, Markkanen & Heikkinen, 2015) og bidrar til læreres 

kompetanseutvikling (Åberg, 2009; Ahlberg, 2007 ; Geeraerts et al., 2015). Den viser også at 

gruppeveiledning bidrar til mer refleksjon, deling og økt selvtillit (Tynjälä, Pennanen, 

Markkanen & Heikkinen, 2019). Samtidig viser både nasjonal og internasjonal forskning at 

lærere utvikler seg best sammen med sine kolleger på egen skole (Postholm & Rokkones, 

2012; Timperley, Wilson, Barrar & Fung, 2007; Whitworth & Chiu, 2015). Forskning peker 

også på at læreres læring er avhengig av at ledelsen støtter og legger til rette for 

læringsarenaer der lærerne kontinuerlig kan videreutvikle sin kompetanse (Helstad, 2014; 

Postholm & Rokkones, 2012). Når vi i tillegg vet at norske rektorer har et behov for 

kompetanse om samarbeid, og at de tror at veiledning kan forbedre lærernes pedagogiske 

kompetanse og samarbeid (Throndsen, Carlsten & Björnsson, 2019), er det tydelig at det 

trengs mer kunnskap om veiledning. Det finnes begrenset med forskning om hvordan 

lærernes samarbeid henger sammen med kompetanseutvikling på skolene, og hvordan dette 

bidrar til profesjonsutvikling (Elstad & Helstad, 2014). Sett i lys av at det også finnes lite 

forskning om gruppeveiledning av lærere, synliggjør dette at det er behov for flere studier om 

gruppeveiledning for læreres kompetanse- og profesjonsutvikling på skolen.  
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Vi har i det foregående vist at en studie om gruppeveiledning vil være både aktuell og 

relevant, og ønsker å bidra med intervjudata om læreres og lederes erfaring med fenomenet i 

norsk kontekst. En slik studie vil også være relevant for vår egen yrkesutøvelse som veiledere 

og tillitsvalgt på en skole som er i startfasen av å implementere gruppeveiledning som 

metode for kompetanse- og profesjonsutvikling.  

 

Vår empiri er samlet inn på to ulike skoler som begge har jobbet systematisk med 

gruppeveiledning over lengre tid. Vi har brukt kvalitativt intervju som metode, og samlet inn 

data fra både lærere og ledere på begge skoler. Vi ønsket å få innsikt i lærernes opplevelser 

med gruppeveiledning som metode for kompetanseutvikling. Vi ville også lære om hvordan 

ledelsen tilrettela for gjennomføringen av gruppeveiledning, og deres motivasjon for å 

innføre metoden. Om arbeidet med gruppeveiledning har bidratt til profesjonsutvikling på 

skolen var også et aspekt vi ønsket å få innsikt i, gjennom både læreres og lederes 

perspektiver.  

 

 

1.2 Begrepsavklaringer  
Før vi går videre til bakgrunn for studien vil vi avklare noen sentrale begreper. 

Veiledningsfeltet omtales med forskjellige begreper, og vi ønsker å klargjøre vårt perspektiv 

på gruppeveiledning i denne studien. Vi vil også definere begrepene kompetanseutvikling, og 

profesjonsutvikling sett i sammenheng med ulike definisjoner på læringsfellesskap.  

 

1.2.1 Gruppeveiledning 
Aller først er det behov for å avklare vår forståelse av veiledningsbegrepet før vi går videre til 

gruppeveiledning. Skagen (2011, s. 24-25) definerer veiledning som: «Veiledning er samtaler 

mellom yrkesutøvere innenfor en kontekst. Veiledning kan sies å ha to hoveddimensjoner: en 

der innhold eller saksforhold drøftes, og en der samspillet mellom partene er det vesentlige». 

Han sier også at veiledning er en dialogisk virksomhet som forutsetter samtale, og at 

forelesning eller foredrag ikke er veiledning. Vi støtter oss til forståelsen om veiledning som 

et samlebegrep som omfatter blant annet refleksjonsveiledning, mesterlære, coaching og 

mentoring (Skagen 2013, s. 11).  

Veiledning kan gjennomføres både som individuell veiledning og veiledning i grupper. 

Begrepet gruppeveiledning blir gjerne brukt som et samlebegrep for å omtale alle former for 
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veiledning som skjer i gruppe (Boëthius & Ögren, 2003). Gjems (1995, s. 31) hevder at 

veiledning i grupper har noen klare fordeler fremfor individuell veiledning siden deltakerne 

kan lære mye av hverandre. Ifølge Killén (2012, s. 223) forekommer gruppeveiledning i flere 

utgaver, og det har vært en økning i bruk av gruppeveiledning både i Norge og internasjonalt 

siden 90-tallet. I hennes definisjon omfatter begrepet blant annet gruppeveiledning av 

studenter og yrkesutøvere, kollegaveiledning, teamveiledning og veiledning i tverrfaglige 

grupper. Gruppeveiledning kan ledes av enten en intern eller ekstern gruppeveileder, eller 

kan gå på omgang mellom kollegaer i gruppe. Gruppeveiledning er en læringsprosess som 

kan integreres i det daglige arbeidet på skolen, slik at lærerne kan jobbe med en konkret 

kontekst og elevgruppe i fellesskap (Åberg, 2007, s. 70; Stålsett, 2009).  

 

I denne studien legger vi til grunn en vid forståelse av begrepet gruppeveiledning, som kan 

inkludere elementer fra flere retninger, som blant annet mesterlære og refleksjonstradisjonen. 

Vi ser gruppeveiledning som et fenomen i lys av sosial læringsteori, noe som betyr at læring 

kan skapes i fellesskap mellom gruppedeltakerne i konteksten på egen arbeidsplass. Slik 

gruppeveiledning kan både være en metode for individuell og kollektiv kompetanseutvikling 

for lærere, og som profesjonsutvikling for skolen som organisasjon. Vi skal gå mer i dybden 

på ulike modeller innenfor gruppeveiledning i teoridelen av denne studien.  

 

1.2.2 Kompetanseutvikling  
Kompetanse handler om evne til å møte komplekse krav, situasjoner og utfordringer, og 

omtales som både individuelle og kollektive (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004, 

s. 6; Skårderud, Fauske, Nygren, Nilsen & Kollestad, 2005, s. 464). Individuell 

kompetanseutvikling er definert av Dalin (1993, s. 19) på denne måten: «Holdninger, 

kunnskaper, ferdigheter, erfaringsbasert innsikt og evne til å bruke andres kompetanse 

utvikles i forhold til nåværende oppgaver, framtidige oppgaver og organisasjonens felles liv». 

Han har også definert det han kaller for kompetanseutvikling på bedriftsnivå, som vi vil 

bruke for å beskrive den kollektive kompetansen: «Bedriftens evne til å bruke de ansattes 

samlede realkompetanse i arbeidet mot mål», der realkompetanse beskrives som den 

kompetanse som kommer til uttrykk gjennom arbeidet (Dalin, 1993, s. 20). I utdannings- og 

forskningsdepartementets strategiplan Kompetanse for utvikling 2005-2008 (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2004, s. 6) skilles det mellom formell og uformell kompetanse for 

lærere og ledere. Den formelle kompetansen handler om kompetanse som er tilegnet gjennom 
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formell videreutdanning med studiepoeng. Den uformelle kompetansen dreier seg blant annet 

om den utviklingen som kan gjøres på skolen slik som lærere som evaluerer hverandres 

praksis, deltakelse i utviklingsarbeid og prosjekter, eller kollegabasert veiledning. Ifølge 

Gjems (1995) er veiledning et redskap for kompetanseutvikling. I vår studie ser vi uformell 

kompetanse i lys av sosial læringsteori der den er situert på skolene og knyttet til 

samhandling mellom lærerne (Dysthe, 2001). Vi vil gå mer i dybden på kompetansebegrepet 

i teoridelen av denne oppgaven. 

 

1.2.3 Profesjonsutvikling 
Profesjonsutvikling handler om læreres og lederes læring som skjer i det daglige på 

arbeidsplassen (Grutle, 2018). Profesjonsutvikling i skolen innebærer både individuelle og 

kollektive prosesser. Læreryrket som tidligere var preget av selvstendig yrkesutøvelse kan i 

dag karakteriseres i større grad av lokal styring og kollektive dimensjoner. 

Profesjonsutøverens utvikling av praksis og begrunnelser av denne kan beskrives med 

begrepet performativt perspektiv. Dette kan forstås som lærerne og ledernes utøvelse, det som 

profesjonsutøvernes daglige arbeid består av. Et organisatorisk perspektiv beskriver hvordan 

skolen kollektivt møter nye utfordringer og forventninger, og om hvordan man utvikler 

strukturer og kulturer som dyrker og etablerer skoleutvikling og forbedringsarbeid på flere 

nivåer. Kollektive spørsmål om kontroll og autonomi over yrkesutøvelsen er knyttet til denne 

dimensjonen (Elstad, Helstad & Mausethagen, 2014, s. 21) 

 

Vi vil også nevne begrepene praksisfellesskap, profesjonelle læringsfellesskap og 

profesjonsfellesskap, hvilke omtaler læreres og lederes læring. Disse fellesskapene kan finnes 

både i uformelle og organiserte former. Alle disse begrepene betegner fellesskap som består 

av organisasjonens utøvere som deler et sett med normer og verdier og jobber sammen mot et 

felles mål. Vi vil gå nærmere inn på disse begrepene i teoridelen, selv om vi ønsker å 

bemerke at de ikke kommer til å brukes aktivt som teori i denne oppgaven. Vi ser likevel 

behov for en kort avklaring siden begrepene ofte relateres til kompetanse- og 

profesjonsutvikling, som er knyttet til denne oppgavens hovedtema som er gruppeveiledning. 
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1.3 Bakgrunn: Myndighetenes intensjoner for 
samarbeid, veiledning, kompetanse- og 
profesjonsutvikling  

Samarbeid mellom lærere med mål om profesjonell utvikling er ikke noe nytt. I M74 ble 

begrepet lagundervisning innført, og skulle omfatte samarbeid om planlegging, 

gjennomføring og vurdering av undervisningen. Men det var først med M87 at 

kollegasamarbeid tydelig ble satt i sammenheng med undervisningskvalitet (Kvam, 2018). 

Omtrent samtidig skjøt også utviklingen av veiledning som fagområde fart (Kroksmark & 

Åberg, 2007). Siden den gang har ulike former for gruppeveiledning blitt tatt i bruk i skolen 

som verktøy for å utvikle læreres kompetanse. 

 

Veiledningsfeltet i skolen er i stadig utvikling, og i 2018 kom nye nasjonale rammer for 

veiledning av nyutdannede lærere. Veilederrollen er sentral i veiledning av nyutdannede, men 

også for ansvaret om å innlemme den nye arbeidskraften som ressurs inn i skolens kollektive 

prosesser. Dette aktualiserer veiledningens betydning for profesjonsutvikling, og i 2020 

kommer også nye rammer for veilederutdanningen med profesjonsveiledning som en egen 

valgmodul. Samtidig som myndighetene åpner for veiledning som bidrag til innovasjon og 

fornyelse i skolen, oppfordrer de til skolenes profesjonsutvikling innenfra (Lejonberg, Dahl 

& Brovold, 2019, s. 108). 

 

Verdien av kompetanseutvikling som kommer innenfra skolen selv, med samarbeid mellom 

lærere som en viktig forutsetning for skoleutvikling ble fremhevet i St. Meld. Nr. 30 

(Kunnskapsdepartementet, 2004, s. 26) som lå til grunn for reformen Kunnskapsløftet i 2006.  

Med innføringen av denne reformen skjedde det et systemskifte i styringen av skolen, der det 

ble gitt større handlingsrom lokalt. Systemskiftet skulle legge til rette for at skolen kunne bli 

en lærende organisasjon (Karseth, Møller & Aasen, 2013). Kommuner og skoler har i 

økende grad vært engasjert i og opptatt av det profesjonelle samarbeidet i årene etter 

innføringen av Kunnskapsløftet. En ny reform står for døren i 2020 med Fagfornyelsen, der 

myndighetene understreker sterkere enn noen gang hvilken betydning samarbeidet mellom 

lærerne har for skolens utvikling. Den nye overordnede delen av læreplanen 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 18-19) beskriver hvordan profesjonsfellesskap skal føre 

til skoleutvikling. Skolelederne skal legge til rette for gode samarbeidsstrukturer, der både 
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ledere og lærere har ansvar for å utvikle sin profesjonskompetanse. Ved å sørge for gode 

strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom kolleger og langsiktige tiltak for 

kompetanseutvikling skal skolene fremme en delings- og læringskultur slik at skolene kan 

utvikles innenfra. Det påpekes dessuten at noen former for samarbeid er mer betydningsfulle 

enn andre, og for at dette skal bidra til profesjonsutvikling krever det at lærernes samarbeid er 

preget av åpenhet rundt egen undervisningspraksis der kunnskap og erfaringer deles 

(Kunnskapsdepartementet, 2017a). 

 

Ut ifra tall fra TALIS (OECD, 2010; OECD, 2014; OECD, 2019) synes det imidlertid som om 

norske skoler fortsatt har en lang vei å gå for å etablere gode samarbeidsformer som fører til 

profesjonsutvikling. Til tross for at det samarbeides mye på norske skoler, er det lite av dette 

samarbeidet som kan kategoriseres som profesjonsutvikling. Det meste av samarbeidet er av 

praktisk og koordinerende art selv om det har vært en positiv utvikling de siste årene.  

Rapporten Om lærerrollen (Dahl, 2016) anbefaler at fellestiden i større grad brukes på arbeid 

som styrker kvaliteten på lærernes undervisning fremfor administrative oppgaver slik som det 

er i dag. Funn fra TALIS (OECD, 2019) viser at 1/5 av rektorene fra de norske 

ungdomskolene som deltok opplevde et stort behov for bedre kunnskap om å fremme 

samarbeid mellom lærerne. Videre oppgir bare 3% av rektorene at skolen deres hadde et 

veilederprogram der alle lærerne på skolen kunne delta, og bare 40% av skolene tilbyr 

veiledning til nyutdannede. Likevel mener 99% at veilederordningen for nyutdannede er 

viktig, og henholdsvis 96% og 91% av rektorene mener at samarbeid mellom lærerne og 

lærernes pedagogiske kompetanse kan bedres som følge av veiledning (Throndsen et al., 

2019). 

 

Dette bringer oss tilbake til spørsmålet om gruppeveiledning kan fungere som metode for 

læreres kompetanseutvikling og for å legge til rette for profesjonsutvikling på skolen. Vi 

ønsker å utforske om gruppeveiledning kan fungere som en metode for samarbeid mellom 

lærerne der skolene utvikles innenfra. I følge Stålsett (2009) og Åberg (2007, s. 70) legger 

gruppeveiledning til rette for at læringen kan skje i en konkret kontekst på arbeidsplassen i 

fellesskap med kolleger. Vi vil undersøke om gruppeveiledning bidrar til at skoleutviklingen 

kan oppleves som relevant for lærerne og derfor motivere til kompetanseutvikling sammen 

med sine kolleger. Kan gruppeveiledning møte myndighetenes oppfordring om tilrettelegging 

av reflekterende praksisfellesskap, med rom for profesjonelt skjønn og autonomi i arbeid med 
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kompetanseutvikling? Vil lærere invitere hverandre inn i sine klasserom, og fagfellekritikk 

ønskes velkommen slik som Kunnskapsdepartementet (2017a) anbefaler? 

I en vid forståelse av gruppeveiledning der mesterlære- og refleksjonstradisjoner forenes, kan 

observasjon og dialoger mellom lærere muliggjøre at taus kunnskap gjøres eksplisitt (Stålsett, 

2009; Aas & Paulsen, 2017). Satt i sammenheng med sosial læringsteori der lærernes 

perspektiver deles, kan ny kunnskap konstrueres i fellesskap for slik å møte nye situasjoner 

og utfordringer (Ellström, 2004, s. 36; Stålsett, 2009; Gjems, 2007; Åberg, 2007). Innføring 

av gruppeveiledning som metode for lærernes kompetanseutvikling vil stille krav til ledelsens 

tilrettelegging av denne. De må ta stilling til prioriteringer om utviklingsfokus og lærernes 

grad av medvirkning og hvilken betydning dette vil ha for profesjonsutvikling på skolen.   

 

 

1.4 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Vår problemstilling er: 

Hvilken betydning har gruppeveiledning for læreres kompetanseutvikling og hvordan 

kan ledere bruke gruppeveiledning som metode for profesjonsutvikling på egen skole? 

Våre forskningsspørsmål er: 

1. Hvilke opplevelser har lærerne med gruppeveiledning som metode for 

kompetanseutvikling?  

2. Hvordan kan ledelsen legge til rette for gruppeveiledning som fremmer 

profesjonsutvikling på skolen?  

 

 

1.5 Oppgavens struktur 
Vår oppgave inneholder seks kapitler. I kapittel 1 har vi innledet med å presentere tema og 

formål, sentrale begreper, bakgrunn for studien og problemstilling med forskningsspørsmål. I 

kapittel 2 presenterer vi teori og forskning som er relevant for å belyse våre 

forskningsspørsmål og problemstilling. I Kapittel 3 legger vi frem studiens forskningsdesign 

og redegjør for anvendt forskningsmetode og analyseprosess. Kapittel 4 er viet til 

presentasjon av data og analyse der vi har strukturert teksten etter våre to forskningsspørsmål. 

I kapittel 5 drøfter og analyserer vi våre funn i lys av teori og forskning presentert i kapittel 2. 

Vi avslutter oppgaven i kapittel 6 med en konklusjon for å besvare vår problemstilling, med 

mulige implikasjoner for videre forskning. 
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2 Teori 
I kapittelet som følger vil vi presentere de teoretiske perspektivene som vi senere skal bruke 

for å kaste lys over våre empiriske funn, med hensikt å kunne svare på problemstilling og 

forskningsspørsmålene. Kapittelet har to hoveddeler. I første del starter vi med å redegjøre 

for relevant og aktuell forskning om gruppeveiledning. Deretter belyser vi hvordan 

veiledning har blitt influert av samfunns-og styringstrender i en historisk kontekst, før vi til 

slutt presenterer utvalgte modeller for gruppeveiledning som er relevante for vår studie. I 

andre del av dette teorikapittelet setter vi fokus på gruppeveiledning som del av en lærende 

organisasjon. Først redegjør vi for de to begrepene kompetanse og profesjonsutvikling, før vi 

videre legger frem teorier om gruppeveiledning og dens betydning for kompetanse- og 

profesjonsutvikling i lys av sosial læringsteori. Avslutningsvis presenterer vi perspektiver på 

ledelsens rolle i tilrettelegging av gruppeveiledning. 

 

 

2.1 Gruppeveiledning: forskning, historikk og 
modeller  

Vi vil i teksten som følger starte med å presentere forskning, som i all hovedsakelig er av 

skandinavisk opphav. Deretter belyser vi hvordan den norske veiledningstradisjonen som er 

relativt ung, har blitt influert av samtidens rådende kunnskapssyn og styringsfilosofi. Tilslutt 

presenterer vi modeller for gruppeveiledning som har elementer av både mesterlære- og 

refleksjonstradisjonen, og som har et spesielt fokus på et relasjonelle aspekter.  

 

2.1.1 Forskning om gruppeveiledning og ledelse av veiledning 
Selv om det finnes svært mye litteratur om veiledning i en vid forståelse av begrepet, finnes 

det begrenset med forskning om gruppeveiledning av lærere. Åberg (2007) som selv har 

skrevet flere studier om gruppeveiledning, sammenfattet i 2006 en kunnskapsoversikt om 

utgitt veiledningslitteratur på norsk, svensk og dansk. Tjueen av tekstene var 

forskningsbaserte, noe som utgjorde bare tjuefem prosent av veiledningslitteraturen. Femten 

av studiene var svenske, og det er derfor mye av forskningen vi refererer til i vår studie også 

er svensk. I vårt eget Oria-søk etter gruppeveiledning av lærere våren 2020, finner vi at det 

fortsatt er lite skandinavisk forskning, selv om det har blitt skrevet noen flere studier på 

lavere grad i løpet av det siste tiåret. Det finnes mye mer forskning om gruppeveiledning 
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innenfor helsesektoren, spesielt om psykososialt arbeid og noe om spesialpedagogikk. Når 

det gjelder utdanningssektoren dreier forskningen seg i størst grad om gruppeveiledning for 

studenter eller nyutdannede lærere. Vi skal videre presentere noen av de svenske studiene vi 

fant om gruppeveiledning av lærere, i tillegg til en norsk studie. 

 

Åberg (2007) har gjennomført tre studier om hvordan ledere bruker gruppeveiledning for 

personalet på sine skoler. Funn fra disse studiene viste at gruppeveiledning kan bidra til økt 

selverkjennelse og personlig modning, noe flere av skolelederne anså som viktigere for 

lærerprofesjonalitet enn fagkunnskaper. Noen positive forandringer som følge av 

gruppeveiledning var blant annet utvikling av grupperelasjoner og samarbeid i personalet, økt 

oppslutning om felles mål, pedagogisk utvikling på skolene, og mer refleksjon i teamene.  

Ahlberg (2007) har også gjennomført en svensk studie, som setter fokus på hvilket potensiale 

en gruppes veiledningssamtaler har for å utvikle matematikklæreres undervisning. Funnene 

viste at disse samtalene bidro til å utvikle matematikklærernes kompetanse. Lærerne kunne i 

dialog med gruppedeltakerne distansere seg fra, og utvikle et kritisk blikk på egen praksis. 

Veiledningssamtalene viste seg dessuten å bidra med støtte til å løse dilemmaer i praksis, og 

at lærerne fikk nye idéer og mer variasjon i undervisningen. Lærerne utviklet også et felles 

språk og referanserammer. En annen studie som setter fokus på veiledningssamtalen er den 

norske «Ni empirisk funderte anbefalinger» av Bjørndal (2009). Han har forsket på kvaliteten 

på veiledningssamtaler i seksti øvingssamtaler ved ulike videreutdanninger på universitetet i 

Tromsø. Studien setter fokus på at måten veiledningssamtalen blir gjennomført på er viktig 

for veiledningens kvalitet. Funnene viste at det ble kommunisert for lite om forventninger til, 

målet med samtalen, struktur og fokus, klarhet og forståelse om tema og roller. 

Metakommunikasjon som er forbundet med veiledningssamtalens relevans, pekte seg spesielt 

ut som et forbedringsområde i veiledningssamtalene.  

 

For å finne mer forskning som var relevant for vår studie så vi behov for å utvide vårt søk til 

land utenfor Skandinavia, selv om disse utdanningssystemene kunne ligne mindre på det 

norske. Vi benyttet oss i dette søket av søkemotorene Eric og Google Scholar i tillegg til 

Oria. Til tross for at vi søkte med et vidt begrep for gruppeveiledning på engelsk fant vi et 

begrenset antall studier som var knyttet til læreres kompetanse- og profesjonsutvikling på 

egen skole, som ikke var utelukkende rettet mot nyutdannede læreres utvikling. 

To finske studier pekte seg imidlertid ut som interessante for vår studie. I disse studiene 

undersøkes en finsk variant av gruppeveiledning kalt Peer Group Mentoring, altså 
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gruppeveiledning mellom kolleger. Den ene er en kvantitativ studie med 116 lærere som har 

deltatt i gruppeveiledning i Finland. Funn fra denne studien viser at gruppeveiledning 

fungerer godt som verktøy for læreres profesjonsutvikling gjennom hele karrieren. 

Informantene rapporterte om at gruppeveiledning utviklet profesjonsfellesskapet, deres 

profesjonelle identitet og selvtillit, ferdigheter og kunnskap. Implikasjoner i studien var blant 

annet at det er viktig å vie oppmerksomhet til nye og erfarne læreres forskjellige oppfatninger 

av hvilke behov gruppeveiledning kan møte (Geeraerts et al., 2015). Dette kan settes i 

sammenheng med Åbergs (2009) funn som viser at det er viktig å være bevisst på valg av 

utviklingsfokus, og at det er et behov for ulike typer veiledning av lærergrupper innenfor en 

skole.  

 

Den andre finske studien vi vil nevne er en metastudie av førtiseks fagfellevurderte 

forskningsutgivelser om gruppeveiledning. Utgivelsene spenner over en tiårs periode fra 

2009-2019. Studien konkluderer med at gruppeveiledning kan være et nyttig verktøy for 

individuell profesjonell læring og trivsel og at det kan utvikle profesjonsfellesskapet. 

Nøkkelforutsetninger for vellykket gruppeveiledning viste seg å være blant annet et åpent 

miljø preget av gjensidig tillit, at metoden er støttet med regler og avtaler og at formålstjenlig 

tid er avsatt. Positive utfall av gruppeveiledning var at lærerne fikk tid til refleksjon og 

deling, myndiggjøring og økt selvtillit, utvikling av profesjonell identitet, økt motivasjon og 

trivsel, og konseptuell endring. Noen utfordringer de fant var tidsbruk, forpliktelse og 

gruppedynamikk, og manglende anerkjennelse og støtte til å drive med kollegial 

gruppeveiledning som profesjonell utvikling på skolen (Tynjälä et al., 2019).  

Dette peker til at ledelsens støtte er en viktig faktor for vellykket gruppeveiledning, noe som 

tar oss videre til forskning om ledelsens tilrettelegging. Følgende studier belyser både lederes 

og veilederes roller i veiledning, og hvordan samarbeidet mellom disse kan påvirke utfallet 

av lærernes utvikling i gruppeveiledning.  

 

Lejonberg et al. (2019) har gjennomført en studie om veilederens rolle som leder av 

utviklingsprosjekter i skolen. I skolene som inngår i studien har veilederne fått et utvidet 

mandat som stiller nye forventninger til hva som kan være veilederes ansvarsområder. Dette 

innebærer et tett samarbeid med ledelsen om skolens utviklingsprosjekter, noe som har både 

utfordringer og muligheter blant annet med tanke på tillitsrelasjonen mellom veiledere og 

lærerne. Veiledere som endringsagenter kan oppfattes som positivt av lærerne, samtidig som 

det er en fare for at veilederne kan bli uglesett som ledelsens forlengede arm. 
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I likhet med sistnevnte aspekt viser funn fra Hobson og Malderez’ (2013) engelske 

metastudie «Judgementoring» at det er en utfordring hvis veileder har motstridende roller. I 

denne studien handler dette om veiledere som har en rolle som er både støttende og 

bedømmende. De finner at dømmende veiledning med fravær av trygghet og tillitt fører til 

mislykket veiledning, med dårlig læringsklima uten rom for refleksjon. Et annet viktig funn 

peker dessuten på manglende konsensus om veiledningens mål, og viktigheten av veileders 

kompetanse for kvaliteten på veiledningen. Studien «The impact of mentor education» av 

Ulvik og Sunde (2013) understreker også betydningen av veileders kompetanse. Funnene 

viste at det var liten etterspørsel fra skoleledere om å utdanne veiledere, og at det var lærerne 

selv som meldte seg på veilederstudier. Videre fant de at veiledning har et potensiale for 

skoleutvikling hvis det blir mer enn et initiativ på individnivå og integreres i skolens kultur.  

 

Når det gjelder konsensus om veiledningens mål er en ny studie av Hellevik, Ulvik og 

Roness (2019) interessant, som undersøker ulike aktørers forventninger til veiledning. 

Resultatene fra studien viser at det er et skille mellom lederes top-down forståelse om 

veiledning som supervisjon, og veiledere og læreres ønske om veiledning som situert og 

knyttet til klasseromspraksis. Funn fra Åbergs (2009) studie om skolelederes syn på 

gruppeveiledning viser at lærerne må få innflytelse og medbestemmelse hvis skolen skal 

lykkes med utviklingsprosesser. Hun sier at lærerne må være motiverte til å drive utforskning 

innenfor organisasjonen og at dette forutsetter en langsiktig tankegang. Hvis man i 

motsetning velger top-down strategier hevder hun videre at dette bare vil fungere for å 

håndtere akutte saker. I likhet med Åberg (2009) fant Colbjørnsen (2014) i sin 

innholdsanalyse om profesjonsutvikling av skoleledere en forventning om pedagogisk 

lederskap, noe som krever langsiktig tankegang og inkludering av personalet i skoleutvikling. 

Samtidig stiller myndighetene krav til ledere om å levere gode resultater oppover. Det å 

skulle oppfylle begge disse kravene kan føre til et dilemma for skoleledere skriver 

Colbjørnsen. 

 

2.1.2 Veiledningshistorikk knyttet til samfunnstrender og 
styringsfilosofi 

For å forstå dagens veiledningslandskap kan det være nyttig å se på den historiske 

utviklingen. Veiledning har gått fra å fungere som et redskap for kunnskapsoverføring til å 

være en metode for profesjonsutvikling og kunnskapsdeling mellom likestilte yrkesutøvere. 
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Dette må sees i sammenheng med hvilke aktører som spiller en rolle når det gjelder 

veiledningens intensjoner: myndighetene, ledelse eller lærere. I norsk og internasjonal 

veiledertradisjon har vi gått fra en direkte til indirekte veiledning. Den direkte veiledningen 

som kjennetegner 50-60-tallet er rådgivende, der veilederen sees som mer kompetent enn 

veisøkeren, og bør demonstrere hva god undervisning er. Dette henger sammen med det 

rådende kunnskapssynet på 50-60 tallet der man vektla kontekstuavhengig eller generell 

akademisk kunnskap. Indirekte veiledning som ble gjeldende fra 70-80-tallet, var knyttet til 

et kontekstavhengig og situasjonsbestemt kunnskapssyn. Veilederen skulle unngå å gi råd og 

bestrebe en symmetrisk relasjon til veisøkeren. Det er fortsatt dette paradigmet som er mest 

innflytelsesrikt i våre dager (Skagen, 2013; Stålsett, 2009). 

 

Den indirekte veiledningen som gjorde sitt inntog i Norge på 70-tallet kan sees som et 

oppgjør med den formelle, tekniske, metodefokuserte og autoritære veiledningen fra 50-60-

tallet (Skagen, 2011). Utviklingen i Norge har paralleller til det som samtidig skjedde i USA, 

der John Deweys demokratiske veiledningsfilosofi som fremmet refleksjon og samarbeid 

gjenoppstod. Dette var en reaksjon mot myndighetenes bruk av veiledning som 

kontrollverktøy for resultatoppnåelse, et perspektiv som kan sammenliknes med norsk 

skoleledelses målstyringsfilsofi influert av New Public Management. Dette synet på 

veiledning stod i konflikt med veiledernes forståelse av fenomenet som handlet om å styrke 

den enkeltes potensiale for utvikling og læring. I forlengelsen av Deweys veiledningsfilosofi 

trådte det på 70-tallet frem flere veiledningsmodeller i internasjonal kontekst, i kjølvannet av 

at Robert Goldhammers presenterte sin modell Klinisk supervisjon. Disse modellene kan 

kategoriseres under kliniske supervisjonsmodeller, humanistiske og artistiske modeller, 

tekniske og didaktiske modeller og utviklings-/refleksjonsmodeller. Inspirert av kliensentrert 

veiledning skrev Torgeir Bue den første norske boken med samlede teorier om veiledning 

(Stålsett, 2009). 

 

I norsk kontekst har Handal og Lauvås sin handlings- og refleksjonsmodell (HR-modell) vært 

ledende innenfor kategorien utviklings-/refleksjonsmodeller. Ifølge Skagen (2011) har Handal 

og Lauvås’ HR-modell vært så godt som enerådende i norske profesjonsutdanninger siden 

1980-tallet. Handal og Lauvås’ sterke vektlegging av refleksjon i veiledningen oppstod som 

en reaksjon mot den tekniske og autoritære praktiske veiledningen i lærerutdanningen på 50-

60-tallet. Siden øvingslæreren satte opp standarder for god undervisning mente Handal og 

Lauvås at lærerstudentene strategisk etterapet øvingslærerens teknikker og metoder for å få 
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godkjent praksis, selv om det kanskje ikke var god undervisning. De argumenterer dessuten 

for et kontekstavhengig og situasjonsbestemt kunnskapssyn i likhet med tendensene i norsk 

veiledningsteori på 70-80-tallet (Stålsett, 2009).  
 

HR-modellen står i kontrast til mesterlæretradisjonen der veilederen modellerer god praksis 

for veisøkeren (Skagen, 2011; Skagen, 2013). Ifølge Stålsett (2009) står Skagens 

veiledningssyn nær denne tradisjonen, der han er inspirert av Lave og Wengers perspektiv 

hvor lærlingen gjennom økende grad av deltakelse skal tilegne seg håndverkets ferdigheter, 

kunnskap og verdier. Kunnskapen skal overføres fra veileder som kunnskapsautoritet til den 

mindre erfarne veisøkeren. Selv om HR-modellen fortsatt har stor innflytelse på norsk 

veiledningsfelt i våre dager har det etter hvert også kommet til andre modeller og teorier blant 

annet innenfor tradisjonene mesterlære, coaching, mentoring og systemteori. 

Vi har i dette kapitlet sett at veiledning historisk sett har beveget seg fra en direkte til en mer 

indirekte veiledningstradisjon i Norge. Samtidig ser vi at det er spor av begge disse 

tradisjonene i veiledningsmodeller som eksisterer i vår tid. 

 

2.1.3 En presentasjon av modeller for gruppeveiledning i lys av to 
sentrale veiledningstradisjoner  

Siden vi i denne studien har valgt en vid forståelse av gruppeveiledning, vil vi trekke frem et 

utvalg av modeller som danner et sammensatt bilde av det fenomenet for gruppeveiledning 

som vi har studert. Disse modellene kan knyttes til to av vår tids sentrale 

veiledningskategorier som vi i forrige delkapittel presenterte som del av refleksjons- og 

mesterlæretradisjonen. Veiledningsfilosofien bak disse er svært ulike der refleksjonsmodeller 

er en indirekte veiledningsform, mens mesterlære tilhører den direkte veiledningstradisjonen. 

Noen av modellene vi skal presentere inneholder elementer fra begge tradisjoner. Fremfor å 

fokusere på en spesifikk veiledningsmodell ønsker vi å belyse hvilke særtrekk de ulike 

modellene inneholder som har betydning for kompetanseutvikling.   

 

Vi vil først presentere tre teoretikere som er viktige innenfor refleksjonstradisjonen. Disse er 

Karin Åberg, Liv Gjems og Unn Stålsett. Et fellestrekk mellom deres veiledningsmodeller er 

at de har et spesielt fokus på det relasjonelle mangfoldet i gruppeveiledning. Dette knytter 

disse til et sosialt læringsteoretisk perspektiv som vi skal gå nærmere inn på i delkapittel 

2.2.3.  
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Åberg (2007) hevder at gruppeveiledning kan ha flere funksjoner, men vi vil trekke frem den 

modellen hun beskriver som et middel for læring og utvikling. Dette kan oppnås ved å løfte 

fram ulike perspektiver og holdninger i fellesskap slik at inngrodde mønster og holdninger 

kan endres. Liv Gjems veiledningsteori har også et spesielt fokus på fellesskapet i 

gruppeveiledning. Hun tilhører den systemiske veiledningstradisjonen, som også har røtter 

innenfor refleksjonstradisjonen (Skagen, 2013). Gjems’ (1995) systemteoretiske 

veiledningsmodell fokuserer på relasjoner mellom mennesker og virkninger av handling. Hun 

hevder at denne modellen er spesielt godt egnet for veiledning i profesjonsgrupper grunnet 

det relasjonelle aspektet. Gjems’ modell representerer en annen innfallsvinkel til faglig 

kompetanseutvikling gjennom reflekterende veiledning enn HR-modellen til Handal og 

Lauvås som er opptatt av begrunnelser for handling. I likhet med Gjems’ systemteoretiske 

veiledningsmodell trekker også Stålsett (2009) frem det relasjonelle mangfoldet i 

gruppeveiledning, noe som skiller gruppeveiledning fra individuell veiledning. Dette kan 

gjøre veiledningen mer komplisert, men fordelene hevder hun er at deltakerne kan lære av 

hverandres innspill, noe som kan øke motivasjonen for læring. Stålsett (2009) har illustrert en 

veiledningsmodell som hun kaller den dialektiske relasjons- og refleksjonsmodellen. Navnet 

på modellen har sitt utspring i at både samtaler og relasjoner er sentrale i en lærende 

organisasjon. Det er en sammensatt modell som har elementer fra både handlings- og 

refleksjonsmodellen, mesterlæremodellen og det hun kaller Skagens formidlingsmodell1. 

Stålsett (2009) argumenterer for at både mesterlærens modellæring og refleksjon over det 

man har observert er viktig for utvikling og nyskaping. 

  

Vi vil til slutt presentere den gruppebaserte modellen Lesson Study, som i likhet med 

Stålsetts modell inneholder både observasjon og dialog rundt deltakernes ulike observasjoner. 

I og med at disse komponentene er sentrale innenfor henholdsvis mesterlære- og 

refleksjonstradisjonen kan vi si at også Lesson Study har spor av disse tradisjonene. 

Modellen blir gjerne omtalt som en systemisk tilnærming til skoleutvikling, dermed er også 

relasjonelle aspekter et fokus i denne modellen. Dens arbeidsform skal følge en bestemt 

syklus der lærerne jobber sammen i grupper for å utvikle kunnskap og ferdigheter som de 

mener er relevante for deres arbeid med elever. De planlegger undervisning, observerer 

hverandre og reflekterer over gjennomført undervisning slik at undervisningen bli bedre med 

 
1	Skagen	argumenterer	for	veilederens	faglige	autoritet	og	periodevis	asymmetri	i	veiledningsforholdet	
der	veileder	er	sterkt	rådgivende	og	veisøker	mottar	læring	(Stålsett,	2009,	s.	150).	
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fokus på elevenes læring. Kunnskapen og ferdighetene som lærergruppene har opparbeidet 

seg gjennom Lesson Study-samarbeidet deler de til slutt med resten av 

profesjonsfellesskapet  (Ebeltoft, 2018; Munthe, Helgevold & Bjuland, 2015; 

Utdanningsdirektoratet, 2015). 

 

  

2.2 Gruppeveiledning i en lærende organisasjon  
I dette kapitlet presenterer vi teori om hvilken rolle gruppeveiledning kan ha for lærernes 

kompetanseutvikling, og for profesjonsutviklingen på skolen som del av et 

profesjonsfellesskap. Vi vil belyse dette gjennom sosial læringsteori: sosiokulturell og 

sosialkonstruktivistisk læringsteori (Stålsett, 2009). Aller først skal vi se nærmere på 

kompetansebegrepet og presentere vår forståelse av profesjonsutvikling. Deretter vil vi i lys 

av sosial læringsteori sette kompetanse- og profesjonsutvikling i sammenheng med 

fenomenet gruppeveiledning. Videre vil vi sette fokus på ledelse og dens betydning for 

tilrettelegging av gruppeveiledning, når det gjelder tillit, veilederrollen, veiledningsgrunnlag, 

organisering av tid, prosess, og gruppesammensetning. 

 

2.2.1 Kompetansebegrepet  
UFD (2004, s. 6) definerer kompetanse slik: «Kompetanse kan defineres som evne til å møte 

komplekse krav, situasjoner og utfordringer. Læring og kompetanse er knyttet til handling og 

samhandling i ulike fellesskap, samtidig som de er både individuelle og kollektive.» 

Her nevnes handling og samhandling som en av del av kompetansebegrepet. Blegenutvalget 

opererer med et eget begrep de kaller for handlingskompetanse i NOU 1991: 4 (1991, s. 23). 

De bruker handlingskompetanse som et samlebegrep for fagkompetanse, sosial kompetanse, 

metodekompetanse og læringskompetanse. De har definert at dette: «… omfatter kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å løse problemer eller oppgaver …» 

Dessuten hevder de at selvtillit og tro på egne evner er en grunnleggende forutsetning for 

handlingskompetanse. I St. Meld. Nr. 28 (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 28) som ligger 

til grunn for de nye læreplanene, har Ludvigsenutvalget utformet denne definisjonen på 

kompetanse: «Kompetanse betyr å kunne mestre utfordringer og løse oppgaver i ulike 

sammenhenger og omfatter både kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell læring og utvikling, 

inkludert holdninger, verdier og etiske vurderinger...». I denne definisjonen har 
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kompetansebegrepet blitt utvidet til å også inkludere verdier og etiske vurderinger som 

nødvendige kompetanser. 

Ifølge Aas og Paulsen (2017) består lærerens kjernekompetanse først og fremst av den tause 

kunnskapen som er situert i relasjonene mellom lærer og elever i klasserommet. Skagen 

(2013) hevder i lys av mesterlæretradisjonen at en fullstendig verbal formidling av 

kompetanse ikke er mulig. Sett i lys av et sosiokulturelt læringsperspektiv hevder Dysthe 

(2001) at kompetanse er uløselig knyttet til sin kontekst. Kompetansen er altså situert, og den 

oppstår i samhandling mellom mennesker som for eksempel gjennom deltakelse i 

praksisfellesskap. Skårderud et al. (2005, s. 464) argumenterer dessuten for at kompetanser er 

dobbelt situerte, noe de forklarer på denne måten: «Det betyr at de er knyttet både til 

personens mentale prosesser og til den sosiokulturelle og materielle handlingskonteksten 

hvor de utvikles og anvendes.» I likhet med UFD (2004, s. 6) sin definisjon peker de altså på 

at kompetanser er både individuelle og kollektive.  

 

Kvalitetsutvalget (NOU 2003:16, 2003, s. 68) viser til at kompetansebegrepet har endret seg 

gjennom ulike styringsdokumenter med tiden, og at dette illustrerer at begrepets innhold ikke 

er entydig. Forståelsen av hva kompetanse er må stå i forhold til konteksten den skal brukes i, 

og at det man til enhver tid oppfatter som kompetanse må variere ut ifra kontekst. Når det 

kommer til hva som kjennetegner gode lærere, lister Kvalitetsutvalget opp flere punkter der 

et av disse handler om lærerens evne til refleksjon som nødvendig for å kunne videreutvikle 

sin praksis. Handal (1996) mener at en reflektert praksis som både er av individuell og 

kollektiv karakter, inngår i en profesjonell yrkesutøvelse. Også Aas og Paulsen (2017) 

trekker frem refleksjon, i tillegg til dialog og observasjon, som verktøy ledelsen bør bruke for 

å gjøre taus kunnskap eksplisitt. Hvis det tilrettelegges for læringsarenaer som muliggjør 

dette, kan kolleger tilpasse og gjenskape det repertoaret av ferdigheter som de har observert. 

 

2.2.2 Profesjonsutvikling og profesjonsfellesskap  
Profesjonsutvikling av lærere handler om både individuell og kollektiv læring (Postholm & 

Rokkones, 2012; Elstad et al., 2014). Postholm og Rokkones (2012) viser til at nasjonal og 

internasjonal forskning har funnet at lærere utvikler sin undervisningspraksis best hvis de får 

utvikle seg i samarbeid med kolleger på sin egen arbeidsplass med støtte fra ledelsen. 

Veiledning er en metode for profesjonsutvikling som kan brukes på arbeidsplassen for å 

skape en kollektiv lærerkompetanse (Ellström, 2004). En viktig forutsetning for lærernes 
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profesjonsutvikling er at de får være autonome i utvikling av egen praksis, ved å sette mål 

innenfor temaer de er opptatt av (Postholm & Rokkones, 2012). I gruppeveiledning er disse 

vilkårene et grunnleggende utgangspunkt, der deltakerne anses som kompetente profesjonelle 

som kan sette sine egne mål der autonomi verdsettes og læringen i gruppa er preget av 

gjensidighet (Heikkinen et al., 2011; Åberg, 2007; Gjems, 1995). Helleve, Ulvik og Roness 

(2019) peker imidlertid på at det er viktig å avklare forventninger til veiledningens funksjon 

som profesjonsutvikling da disse kan være avvikende hos ledere kontra veiledere og lærere. 

Bestemmelser om profesjonsutvikling bør være basert på avgjørelser knyttet til både bottom-

up og top-down tilnærminger, og ledere må gå i dialog med veiledere og lærere når disse 

avgjørelsene skal tas hevder de.  

 

Vi nevnte i innledningen av denne studien tre begreper som rammer inn 

profesjonsutviklingen på arbeidsplassen, nemlig praksisfellesskap, profesjonelle 

læringsfellesskap og profesjonsfellesskap. I de tilfellene vi omtaler gruppeveiledning i en 

utvidet kontekst ser vi behov for å ha forankret vår forståelse for disse begrepene i denne 

teoridelen. Alle disse begrepene betegner miljøer der lærernes læring foregår, og er sånn sett 

like relevante for vår studie. Vi vil i det følgende utdype begrepene.  

Lave og Wenger referert i Bjørnsrud og Gjems (2019, s. 9) definerer et praksisfellesskap som 

«et utviklet fellesskap som representerer et sett med verdier, kunnskaper og ferdigheter». 

Dette fellesskapet er sett på som nøkkelen til kompetanseutvikling i en organisasjon, der 

samtalen har en sentral rolle i læringen. I veiledningsteorien beskrives mesterlæremodellen 

som situert læring, der den nyansatte ved å observere sin mester gradvis tilegner seg 

ferdigheter og tilslutt blir et fullverdig medlem fellesskapet (Stålsett, 2009). I sin beskrivelse 

av profesjonelle læringsfellesskap fremhever DuFour og Fullan referert i Irgens (2016, s. 

246) også felles verdier som et viktig element. Samarbeidet preges av felles visjoner og mål, 

med en samarbeidskultur der det er fokus på læring, resultatorientering og forpliktelse til 

kontinuerlig forbedring. Det siste begrepet vi vil nevne som beskriver profesjonelle 

fellesskap er profesjonsfellesskap. Ifølge Kunnskapsdepartementet (2016) danner lærerne på 

den enkelte skole et profesjonsfelleskap, som utgjør et faglig fellesskap med felles 

profesjonelle normer og standarder. I rapporten Om lærerrollen (Dahl, 2016, s. 40) 

argumenteres det for profesjonsfellesskapet som et grunnlag for den profesjonelle lærer. 

Ifølge i St. Meld. Nr.  21 (Kunnskapsdepartementet, 2017a, s. 26) legger profesjonsfellesskap 

til rette for at lærerrollen kan utvikles innenfra. De tre begrepene vi her har beskrevet er 

vanskelig å skille fra hverandre, og vi ser heller ikke behov for å gjøre dette i vår studie. Vi 
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kommer likevel til å bruke profesjonsfellesskap som analysebegrep, da det er dette begrepet 

som brukes i aktuelle styringsdokumenter.  
 
2.2.3 Gruppeveiledning som kompetanseutvikling og 

profesjonsutvikling i lys av sosial læringsteori  
I sosiokulturell læringsteori skjer læring i samspill med andre (Dysthe, 2001). 

Gjennom deltakelse i sosiokulturelle aktiviteter utvikler individet sin kompetanse, og han/hun 

forandrer seg. Et iboende trekk ved deltakelse i sosiokulturelle aktiviteter er at individer 

utvikler sin kompetanse og endrer roller i løpet av denne prosessen. Denne forståelsen av 

læring forutsetter at man retter fokus på aktivitetene som også er i forandring, og på 

endringer av ansvar og roller for alle aktørene gjennom blant annet meningsforhandlinger 

(Wenger referert i Lycke, Lauvås & Handal, 2011, s. 77). I gruppeveiledning skapes mening i 

en prosess der «deltakerne sammen bygger opp eller konstruerer kunnskap gjennom 

erfaringer og språk sammen med andre» (Gjems, 2007, s. 164). 

Sosiokulturell læringsteori har røtter i sosialkonstruktivismen. I sosialkonstruktivismen er 

interaksjon, sosial praksis og prosesser i fokus for kunnskapsutvikling. Kunnskap er dessuten 

kontekstavhengig og flerstemmig (Gjems, 2007). Vygotskys syn på kompetanse var at vi 

tilegner oss denne gjennom ytre sosial påvirkning. Det er i det sosiale samspillet man legger 

grunnlaget for intellektuell og emosjonell utvikling. Ytre sosiale aktiviteter har sammenheng 

med individets tenkning (Strandberg, 2008). I Vygotskys teori er læring mediert, der ulike 

redskaper fungerer som formidlere i læringsprosessen. For eksempel er språket et redskap for 

tanken. I gruppeveiledning er samtalen mellom deltakerne et redskap for meningsdanning. 

Når vi kan dele tanker, meninger, følelser og erfaringer med hverandre kommer ulike 

perspektiver til syne og dermed nye muligheter til forståelse og handling. Læringen skjer i 

deltakelsesprosessene, i relasjonene mellom individene (Stålsett, 2009; Gjems, 2007; Åberg, 

2007).  

 

I tillegg til språket, har teorien også en viktig funksjon som mediert læring i 

gruppeveiledning. I lys av sosialkonstruktivismen kan teorien sees som et formidlingsredskap 

i læringsprosessen (Stålsett, 2009, s. 124). En målsetning med gruppeveiledning er å forene 

uformell og formell kunnskap, der man omsetter teori til praksis i samtaler med likemenn 

hvor prestasjonskrav er fraværende (Heikkinen et al., 2011; Killén, 2012). Deltakerne blir 

utfordret til å reflektere over praktiske erfaringer knyttet til teoretisk kunnskap, slik at dette 
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blir en profesjonell samtale der man utvikler tankemessig kunnskap som kan videreføres til 

praktisk kunnskap (Gjems, 1995).  

 

Gruppeveiledning er både flerstemmig og kontekstavhengig, og gir de ansatte mulighet til å 

utvikle seg sammen på arbeidsplassen. I motsetning til profesjonsutvikling som baserer seg 

på å sende enkelte yrkesutøvere på eksterne kurs, står veiledning i en særstilling når det 

gjelder yrkesutøvernes utvikling som gagner organisasjonen som helhet. 

Kompetanseutviklingen kan bli en integrert del av skolens profesjonelle virksomhet (Gjems, 

1995; Åberg, 2007, s. 81). Det at kunnskapen er avhengig av den kulturen den er en del av 

omtaler Dysthe (1999, s. 1) som et sosiohistorisk eller situert perspektiv. Det handler om at 

kunnskapen alltid er situert ved å være innfiltrert i en kulturell og historisk kontekst, og den 

kan aldri eksistere i et vakuum.  

 

Gjems (1995) hevder at formålet med gruppeveiledning er kompetanseutvikling, hvilket kan 

ha forskjellige betydninger. Hun sier at målet med veiledning å utvikle helhetsperspektiv på 

egen virksomhet, og dermed øke kvaliteten i arbeidet med målpersonene. Åberg (2007) 

fremmer et syn på veiledning der dette handler om de ansattes felles profesjonelle ansvar for 

virksomhetens utvikling, fremfor at de som veiledes er noen som trenger å 

kompetanseutvikles. I følge Heikkinen et al. (2011) må deltakerne i gruppen anses som 

kompetente profesjonelle som er i stand til å analysere sitt arbeid gjennom samarbeid. Ved å 

la gruppen selv sette sine mål kan læringen i høy grad bli selvstyrt og gruppen dra nytte av 

deltakernes personlige interesser og kompetanser. Gjems (1995) hevder også at det er 

vesentlig for utbyttet av veiledningen at veiledningsgruppa selv formulerer sine mål. Det at 

yrkesutøverne selv definerer behovet for kunnskap og kompetanse er en fordel veiledning 

som læringsform har. Veiledningen tar utgangspunkt i situasjoner yrkesutøveren selv erfarer i 

sin praksis. Også Robinson (2014) understreker viktigheten av at læringsaktiviteter må være 

målrettet mot de spesifikke utfordringene lærerne opplever. Det er ikke selve 

læringsaktiviteten som er avgjørende for kvaliteten på den profesjonelle utviklingen, men om 

aktiviteten er relevant i forhold til læringsinnholdet.  

 

Gjems (1995) påpeker at veiledning aldri må være pålagt, men at man kan bli oppmuntret til 

å søke veiledning. Ifølge Hargreaves og Fullan (2012) og Åberg (2009) kan veiledning 

mellom kolleger virke mot sin hensikt hvis den blir besluttet ovenfra og for eksempel brukt 

for å påtvinge nye reformer. Om lærerne ikke opplever nytteverdi, eller at det ikke finnes tid 
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og rom for veiledning vil grunnen være dårlig redet for refleksjon over egen praksis. Kvam 

(2009) retter et kritisk blikk mot at veiledning som er basert på en filosofi om frivillighet blir 

brukt som del av organisasjonslæringen som ikke er frivillig. Han advarer om å bruke 

veiledning som et kontrollverktøy for å kollektivt regulere lærernes praksis, og at et ensidig 

fokus på sosialkonstruktivistisk læring kan true lærernes autonomi. Det er en utfordring å 

finne en balanse mellom fellesskapets organiserte læring og den enkelte lærers behov sier 

han. Ifølge Gjems (1995) er det ikke et mål i gruppeveiledning at alle deltakerne skal komme 

til enighet, selv om gruppa har en felles målsetning. Det er viktig at alle deltakerne får 

beholde sin egenart som del av gruppa, og at det er aksept for at deltakerne har ulike 

kunnskapsbehov. Gruppen må ikke utvikle mekanismer for å bestemme hva som er den 

ideelle gruppeløsningen. Det er saksstiller som fritt skal velge mellom de ulike tanker og 

handlingsforslag som kommer frem i veiledningssamtalen. Dette perspektivet har likhetstrekk 

med individfokuset i gruppecoaching, der kollegabasert refleksjon skal bidra til læring og 

utvikling av profesjonell praksis, der hver enkelte kan nå sine mål (Aas, 2016).  

 

2.2.4 Ledelse og tilrettelegging av gruppeveiledning  
I dette kapitlet presenterer vi teori om ledelse og tilrettelegging av gruppeveiledning. Er det 

leder, lærer eller en oppnevnt veileder som bør ha veilederrollen? Vi skal presentere forhold 

som påvirker tilretteleggingen av gruppeveiledning, slik som tid, systematikk, prosess og 

gruppesammensetning. Vi skal belyse hvordan distribuert ledelse, tillit og symmetri kan ha 

betydning for veiledningsforholdet. Det er rektor som disponerer lærernes bundne arbeidstid, 

som må ta stilling til de valgene som vil være avgjørende for profesjonsutviklingen på skolen. 

 

Gruppeveilederen: Leder, lærer eller veileder? 
Gruppeveiledning kan foregå både med og uten veileder, eller veilederrollen kan gå på 

omgang. Der det er en veileder kan denne være en person som er likestilt med deltakerne i 

forhold til stilling, eller en leder. 

 

Ifølge Robinson (2014) må lederne være tett på lærernes læring, selv om det ikke 

nødvendigvis betyr at det er den formelle ledelsen som bør lede utviklingsarbeidet. Hun sier 

at ledelse er naturlig distribuert, som betyr at ledelse ikke bare utøves av de som har formell 

autoritet. Det kan også være andre som utøver innflytelse gjennom sin ekspertise, idéer og 

personlighet. Når vi her snakker om gruppeveiledning som utviklingsarbeid, kan det i lys av 
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dette utsagnet bety at en lærer med for eksempel veilederekspertise kan lede 

gruppeveiledningen. Ifølge Aas og Paulsen (2017) skjedde det et diskursivt skifte med 

hensyn til skoleledelse som distribuert aktivitet i St. Meld. Nr. 19. Og videre i St. Meld. Nr. 

22 ble begrepet den lærende skolen introdusert, beskrevet som en distribuert ledelse der alle i 

organisasjonen er ansvarlige. Dette innebærer at rektor må tilrettelegge for demokratiske 

prosesser der han må ta hensyn til lærernes profesjonalisme og lytte til deres meninger. 

 

Ifølge Gjems (1995) kan rollen som veileder komme i konflikt med lederrollen, hvis 

veilederen er formell leder. Det kan være vanskelig å holde disse rollene adskilt. En formell 

leder oppfattes gjerne som en autoritetsperson. Selv om de ansatte har tillitt til at de kan være 

uenige med sin leder, er det lederen som til syvende og sist har den endelige 

avgjørelsesmyndighet. I denne sammenheng er det en utfordring at kunnskapsforståelse og 

avgjørelsesmyndighet kan forveksles. Det må ikke være slik at en veileder skal ha veto på 

hva som er riktig kunnskap innenfor en profesjon.  

 

Både Gjems (1995), Åberg (2007) og Killén (2012) argumenterer for at en person med 

kompetanse på veiledning skal være oppnevnt i veilederrollen. Gjems (1995) hevder at 

veilederen for det første må ha både erfaringsmessig og teoretisk kunnskap om veiledning. 

For det andre bør veilederen være likestilt med deltakerne i veiledningsgruppa, med samme 

utdanningsbakgrunn og stillingskategori. Hvis disse kravene er oppfylt vil det være en 

horisontal relasjon mellom veileder og deltakere, slik at det blir en læreprosess mellom 

likeverdige. Dette mener hun vil gi de beste vilkårene for å drøfte problemstillinger ut fra 

saksstillerens behov. I likhet med Gjems (1995) påpeker Killén (2012) og Lauvås, Lycke, og 

Handal (2016) også at det er et poeng at deltakerne har relativt lik status. Men der Gjems 

(1995) fremmer en egen veilederrolle argumenterer Lauvås et al. (2016) for at en slik rolle 

ikke finnes. Gruppeledelsen bør ifølge dem gå på omgang, og det at gruppemedlemmene skal 

utvikle veilederkompetanse er et mål i seg selv. Skulle det være en egen veileder måtte denne 

i alle fall være en ekstern veileder som er oppnevnt av gruppen selv, som også selv velger 

tematikken. Robinson (2014) mener også at bruken av ekstern ekspertise kan fremme 

profesjonell utvikling blant lærerne. Denne personen kan ifølge henne være for eksempel en 

annen lærer på samme skole, en coach eller en ekstern konsulent. 

 

Killén (2012) hevder at det er viktig å skille mellom når kollegaene driver med 

gruppeveiledning og når det er snakk om mer formelle og uformelle samarbeidssituasjoner.  



	 22	

Både veiledere og veisøker må ha kunnskap om prosessen. Ifølge Hargreaves og Fullan 

(2012) kan det likeverdige forholdet mellom kollegaene være en utfordring. Dersom lærerne 

blir overlatt til seg selv i uformelt samarbeid er det fare for at dette blir ufokusert og 

innoverskuende. Til forskjell fra erfaringsdeling er veiledning en samtale som er ledet av en 

kompetent veileder. Veilederen stiller spørsmål og støtter veisøkeren i søket etter økt 

forståelse av egen situasjon, og kan slik hjelpe veisøkeren til å finne løsninger i sin kontekst. 

I tillegg støtter veileder ved å tilføre kunnskap. I gruppeveiledning vil også gruppedeltakerne 

som etter hvert får mer kunnskap om kommunikasjon og veiledning kunne dele sine 

erfaringer og hjelpe veisøkere med nye perspektiver. Veileders ledelse av 

veiledningsprosessen handler om å hente ut, sette ord på, analysere, samle ressurser, belyse 

ulike perspektiver, abstrahere og vurdere (Killén, 2012 og Stålsett, 2009). 

 

Når veileder er i et symmetrisk forhold til de veiledede i gruppen er det i følge Killén (2012) 

viktig at kollegaenes forhold til hverandre ikke er til hinder for at de kan stille utfordrende 

spørsmål. Det likeverdige forholdet mellom kollegaene kan være en hemsko for utvikling.  

Hargreaves og Fullan (2012) sier at hvis lærernes samarbeid begrenser seg til å utveksle 

anekdoter, overflatiske idéer og kun hjelper hverandre når noen etterspør det, kan det bli 

reproduksjon av status quo fremfor å utfordre eksisterende praksis. Hvis veileder har samme 

bakgrunn som gruppedeltakerne er det fare for at gruppeveiledningen kan bli en 

bekreftelsesdialog mellom lærere som bekrefter hverandres feilaktige selvoppfatninger i 

stedet for å konfrontere hverandre (Kvale, referert i Åberg, 2007, s. 72). 

I likhet med ham hevder Robinson (2014) at selv om kollektiv læring er mer effektiv enn 

individuell læring, er det en fare for at lærere som deltar i kollektive læringsprosesser 

forsterker hverandres uhensiktsmessige synspunkter. Samtidig sier hun at kollektive 

læringsfellesskap vil bringe et mangfold av synspunkter inn som kan være til hjelp for å 

analysere og løse spesifikke undervisningsproblemer. Robinson (2014) nevner også en 

bakside med kollegialt utviklingsarbeid der lærernes ulike synspunkter på undervisning i 

noen tilfeller kan virke hemmende. Hun mener at det vil være vanskelig for lærerne å 

bedømme hverandres effektivitet i undervisningen, hvis det finnes for mange måter å 

undervise på og det ikke eksisterer standarder for god undervisning. Dette synspunktet står i 

sterk kontrast til det som Åberg (2007) og Ellström (2004, s. 22) kaller for utviklingsrettet 

læring. Standardisering av arbeidsprosesser er et forsøk på å minske variasjoner i 

arbeidsutførelsen, noe som kan hemme utviklingsrettet læring gjennom å redusere 

autonomien og variasjonen i arbeidet. I utviklingens logikk ønsker man å fremme refleksjon 
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og innovativitet, som kan legge til rette for alternative perspektiver for å kunne være i stand 

til å møte nye situasjoner og krav. Det er det motsatte av å redusere variasjon for å oppnå 

høyere grad av likhet, men et ønske om å fremme heterogenitet ved å skape forutsetninger for 

variasjon og mangfold (Ellström, 2004, s. 26).  

 

Robinson (2014) peker på at lederne må involvere seg direkte med lærerne i utvikling av 

læring og undervisning, blant annet gjennom klasseromsobservasjon og tilbakemelding. Hun 

eksemplifiserer gjennom studier hvordan det må være samsvar mellom sjekklister som 

lederne bruker i observasjon, og det de ønsker lærerne skal oppnå med undervisningen. 

Videre sier hun at den kunnskapen lederne har om effektiv undervisning former måten de 

gjennomfører klasseromsobservasjon og tilbakemelding på. Hargreaves og Fullan (2012, s. 

145) mener i motsetning til Robinson (2014) at det i beste fall er tvilsomt at skoleledere kan 

påvirke elevenes læringsutbytte ved skolevandring og bruk av sjekklister, selv om det kan 

øke enkeltlederes kunnskap om enkelte områder. 

 

Tilrettelegging av gruppeveiledning: organisering av grupper, 
prosess og tid.  

Vi skal i følgende delkapittel presentere teori om hvordan ledelsen kan tilrettelegge for 

gruppeveiledning som gode læringsfelleskap. Noen viktige faktorer som spiller inn på læreres 

utvikling i gruppeveiledning er tillit, gruppesammensetning, frekvens, varighet og prosess. 

 

Et miljø der det er gode forhold for læring og utvikling er preget av tillit. I skoler med høy 

grad av tillit er lærerne mer villige til å ta sjanser og fornye praksis, og de opplever et sterkere 

profesjonsfellesskap (Robinson, 2014). I følge Ellström (2004, s. 36) må det i det kollektive 

læringsfellesskapet være aksept for å ta risikoer og feile, samt at det blir gitt ressurser og 

muligheter til å eksperimentere og utprøve i praksis. For at en endring skal kunne skje blant 

lærerne må de være villige til å dele sine utfordringer i profesjonelle læringsfellesskap, og 

man må våge å bli utsatt for kritikk og ytre sine idéer som kanskje er i strid med forskning 

(Odden, referert i Robinson, 2014, s. 110). Killén (2012) understreker også viktigheten av å 

kunne eksponere sin manglende kompetanse i gruppen. Vi er opplært i en prestasjonspreget 

kultur, men i gruppeveiledning er det viktig at det skapes et miljø mellom likemenn der 

prestasjonskrav er fraværende. Miljøet i gruppa må være trygt. (Killén, 2012; Heikkinen et 
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al., 2011). Dette stiller blant annet krav til hvordan gruppene settes sammen i 

gruppeveiledning. 

 

Gruppene må settes sammen av hensyn til både størrelse og deltakere. Ifølge Killén (2012) 

vil mange foretrekke mest mulig homogene grupper selv om dette kan være utfordrende å få 

til. Hun mener dessuten at fordelen med heterogene grupper er at mindre erfarne lærer av de 

mer erfarne. Gruppeveileder må være bevisst på forholdet mellom gruppesammensetningen 

og gruppens utviklingsmuligheter med tanke på hva som vektlegges i veiledningen. Åberg 

(2007) påpeker at gruppene ikke må være for homogene slik at de bekrefter hverandres 

tradisjonelle synsmåter. Det må være tilstrekkelig med alternative perspektiver i en gruppe 

for å utfordre satt praksis. Når det gjelder gruppestørrelse er det viktig at alle deltakerne får 

uttrykke seg og å kunne bidra til andres saker, derfor bør ikke være flere enn fem deltakerne i 

gruppen (Killén, 2012). Gjems (1995) mener at grupper på fem til sju deltakere fungerer best. 

I alle fall bør det aldri være mindre enn fire eller flere enn ti hevder hun. I slike tilfeller ville 

ikke mangfoldet av perspektiver være rikt nok, eller hvis det er for mange deltakere vil ikke 

alle perspektiver bli hørt. Lycke et al. (2011) kategoriserer veiledning når det gjelder 

gruppestørrelse enten i små grupper på to-tre deltakere, eller i store grupper på seks-åtte 

deltakere. De har ulike modeller for veiledning i gruppe tilpasset gruppestørrelsen. 

 

Gruppeveiledning kan foregå med varierende hyppighet og varighet både når det gjelder hver 

enkelt veiledningssesjon og selve veiledningsperioden. Vi vil her begrense oss til å belyse 

sistnevnte aspekt. Killén (2012) hevder at en forutsetning for at gruppeveiledning skal være 

et like godt alternativ som individuell veiledning er at gruppen møtes ofte. Ifølge Pertoft og 

Larsen (1991) må deltakerne i gruppen samles jevnlig og til avtalt tid. Åberg (2009) erfarer at 

gruppen bør møtes annenhver uke. Lycke et al. (2011) understreker at det er viktig at det er 

avsatt nok tid for å lykkes med veiledning, og at ledelsen må vise at de prioriterer dette ved å 

tilrettelegge for at gruppene kan møtes. Gjems (1995) mener at gruppeveiledningen må 

foregå over en periode på minst ett år, eventuelt til målene for veiledningen er nådd. Både 

Hargreaves og Fullan (2012) og Robinson (2014) mener at det tar tid å implementere 

kollektivt satsningsarbeid.  Det er ikke selve innovasjonen som en ny idé som er avgjørende i 

endringsarbeidet, men den langsomme implementeringen som vil utgjøre en forskjell. Det 

kan ta ett til to år fra at lærerne har fått utfordret nåværende praksis til at de forstår forskjellen 

mellom gammel og foreslått ny praksis, og videre å utvikle ny pedagogisk praksis og bli 

komfortable med å bruke den (Robinson, 2014). Det finnes ingen snarveier for å bygge gode 
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samarbeidende kulturer. Dette er et tålmodighetsarbeid som tar lang tid (Hargreaves & 

Fullan, 2012, s. 119). Det gjelder også gruppeveiledning der prosessen består av ulike faser 

som endrer seg over tid. 

 

I veiledningsteorien beskrives det hvordan gruppeveiledningsprosessen over tid kan endre 

seg gjennom ulike faser. Det er viktig at det blir tilrettelagt for gruppenes utvikling fra start til 

slutt. I startfasen fremstår gjerne en gruppe som en samling med enkeltindivider, og det er 

nødvendig å avdekke deres ulike forståelser slik at grunnen er godt redet. Gjennom analyse 

og deling av perspektiver kan til slutt erfaringer bli til erkjennelser og valgte løsningsforslag 

kan tas videre. Det er ikke før gruppa har kommet inn i siste fase av veiledningsløpet at den 

har oppnådd en sterk yrkesidentitet, og et samhold der samarbeidet kan karakteriseres som 

systematisk med god utnyttelse ressursene i gruppa (Pertoft & Larsen, 1991; Killén, 2012; 

Stålsett, 2009). En utfordring knyttet til gruppeveiledningens eventuelle tidsbegrensning kan 

være at gruppen ikke nødvendigvis kommet til det Killén (2012) kaller for modenhetsfasen 

før den må avslutte. På den annen side kan det ifølge Pertoft og Larsen (1991) være en risiko 

å holde gruppeveiledningen gående for lenge, da man kan risikere at veiledningen blir stabil 

og forutsigbar. Gruppeveiledningen kan være preget av harmoni, men ikke lenger av 

fornyelse. Robinson (2014) som fremmer langsiktig tankegang advarer mot å involvere 

skolen i flere innovative programmer samtidig. Da kan lederne komme i fare for å slite ut 

personalet sitt. Det er heller ikke alle nye trender som fungerer sier hun. 
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3 Metode 
I det følgende kapittel belyses de metodiske valgene vi har gjort i vår studie. Først gjør vi 

rede for studiens forskningsdesign og kvalitative metode. Deretter redegjør vi for den 

forsknings- og analyseprosessen som vi har gjennomført i denne studien, inkludert hvordan vi 

har ivaretatt etiske aspekter ved forskerrollen. Videre presenterer vi våre vurderinger av 

studiens validitet og reliabilitet, innenfor de ulike prosessene vi har redegjort for. Til slutt 

presenterer vi de to skolene og informantene som har utgjort vårt utvalg i denne studien, for å 

gi en god bakgrunnsforståelse i forkant av videre lesing av neste kapittel, der vi presenterer 

og analyserer vårt datamateriale. Vår ivaretakelse av forskningsetiske retningslinjer i tråd 

med gjeldende GDPR-regelverk vil presenteres fortløpende i teksten som følger. 

 

 

3.1 Forskningsdesign og metode  
 
3.1.1 Fenomenologisk og utforskende forskningsdesign  
I studien har vi valgt et fenomenologisk forskningsdesign, da vår hensikt er å forstå 

informantens perspektiver på en sosial virkelighet i en bestemt sammenheng. Basert på 

forståelsen om at menneskers oppfatninger er den virkelige virkeligheten, er det 

informantenes opplevelser av virkeligheten vi ønsker å beskrive (Kvale & Brinkmann, 2015, 

s. 45). Dette innebærer at forskeren må sette seg inn i informantens situasjon, for å kunne 

forstå hans eller hennes måte å se verden på (Dalen, 2011). Ifølge Grimen og Gilje (1995, s. 

152) kan meningsfulle fenomener bare tolkes i lys av den konteksten den forekommer i. 

 

Vi har valgt å basere vår forskning på et sosialkonstruktivistisk vitenskapssyn der målet i 

dette tilfellet, er å forstå hvordan lærere, ledere og veiledere som enkeltpersoner og i grupper 

erfarer gruppeveiledning, og hvordan gruppeveiledning kan påvirke kompetanse- og 

profesjonsutvikling. Det synes hensiktsmessig fordi den sosialkonstruktivistiske forklaringen 

legger til grunn at informantene som er gjenstand for våre undersøkelser har utviklet ulike 

meninger i sosial interaksjon.  

 

Vi bruker også elementer fra utforskende forskningsdesign gjennom en instrumentell case 

studie (Stake referert i Patton 2005, s. 259) og søker å frembringe kunnskap om fenomenet 

gjennom følgende komponenter:  
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Vi har definert våre (1) forskningsspørsmål for å finne ut (2) på hvilken måte skolenes arbeid 

med gruppeveiledning som metode har betydning for læreres kompetanseutvikling og for 

profesjonsutviklingen på skolen. Vi har basert på (3) teoretiske forutsetninger og intervjuer 

med nøye utvalgte forskningsobjekter (lærere, veiledere og skoleledere) (4) avledet grunnlag 

for teoridrevet analyse. 5) Funnene er så analysert i lys av eksiterende teorigrunnlag (Yin, 

1994). Med denne tilnærmingen analyserer vi følgelig våre funn i lys av vårt teoretiske 

rammeverk ved at vi bruker kvalitativ metode for å samle inn, og deretter analysere 

kvalitative data opp mot teorigrunnlaget.  

 

3.1.2 Elementer av metodetriangulering 
Den amerikanske forskingsmetodepioner og psykologiprofessoren Donald T. Campell 

argumenterte for kombinasjon av flere forskningsmetoder for å styrke forskningens validitet. 

Utfra erkjennelsen av at alle metoder har sine svakheter, anbefalte han derfor såkalt 

metodetriangulering (Patton, 2015). Han får støtte fra Denzin referert i Patton (2015, s. 316) 

som identifiserer fire grunnleggende triangulerings-typer; data-triangulering som innebærer 

bruk av flere datakilder, forsker-triangulering som innebærer at flere forskere gjennomfører 

undersøkelsene, teori-triangulering som innebærer bruk av flere perspektiver i tolkningen av 

samme data og metodetriangulering som innebærer at man bruker flere forskjellige metoder 

for å belyse forskningsspørsmålet. Eksempelvis kunne vi i vår studie kombinere metoder som 

observasjon og dokumentanalyse med semistrukturert intervju. Denzin hevder videre at 

gjennom kombinasjon av metoder kan vi både komplementere og korrigere informasjon fra 

semistrukturerte intervjuer og få kryssdata kvalitetskontroll. På grunn av vår oppgaves 

omfang er det ikke mulig å gjennomføre omfattende metodetriangulering, men flere 

perspektiver i tolkning og analyse, samt observasjon av intervjuobjektenes atferd og 

reaksjoner, kan i kombinasjon med semistrukturerte intervjuer bidra til å styrke 

forskningsresultatenes validitet. Det samme kan bruk av flere forskere i alle faser av 

forskningsprosessen.  

 

3.1.3 Kvalitative undersøkelser med semistrukturerte intervjuer  
Dalen (2011, s. 15) forklarer at et overordnet mål for kvalitativ forskning er «å utvikle 

forståelsen av fenomener som er knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale 

virkelighet». Det handler om å få en dypere innsikt i menneskers livssituasjon. Kvale og 

Brinkmann (2015, s. 42) beskriver at formålet med det kvalitative forskningsintervjuet er å få 
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en forståelse av informantens dagligliv i lys av hennes perspektiver, altså å få innsikt i 

informantens livsverden. Ettersom forholdene vi ønsker å undersøke er knyttet til enkelt 

individers opplevelse, synes det hensiktsmessig å velge metoder som går i dybden, med 

formål om å forstå informantens livsverden, slik Kvale og Brinkmann (2015) og Dalen 

(2011) hevder at kvalitative forskningsmetoder gjør. 

 

Vårt ønske om å kartlegge sosiale aspekter knyttet til forskningsspørsmålet er også en god 

begrunnelse for å gjennomføre kvalitative intervjuer, da denne metoden også omhandler 

prosesser som tolkes i lys av de situasjonene og den sosiale virkeligheten som er knyttet til 

informantenes opplevelser med fenomenet (Dalen, 2011). For å få innsikt i informantenes 

opplevelser med vårt forskningstema, har vi derfor benyttet oss av kvalitative undersøkelser 

og analyser. Dalen (2011) presiserer at det kvalitative forskningsintervjuet er spesielt godt 

egnet til å få frem informantenes egne erfaringer, tanker og følelser, og deres opplevelse av 

mening. Valget av semistrukturert intervju som metode synes også relevant for vår studie der 

dette «særlig søker å innhente fortolkninger av meningen med fenomenet som blir beskrevet» 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 46).  

 

Vi har også trukket veksel på teori om kvalitativ metode blant annet fra Qualitative Resarch 

& Evaluation Methods, der Patton (2015) gir en omfattende og systematisk gjennomgang av 

tilgjengelige kvalitative forsknings- og evalueringsmetoder, utredningsrammer og 

analysealternativer, basert på mer enn 40 års erfaring fra anvendt samfunnsvitenskapelige 

forskning. 

 
 
3.2 Redegjørelse for analyse- og 

forskningsprosessen 
 

3.2.1 Semistrukturerte intervjuer – forberedelse, intervjuguide og 
intervjuprosess   

Det semistrukturerte intervjuets styrke ligger i at den er fleksibel slik at man kan stille 

oppfølgingsspørsmål og forklare ved behov. Det er også en styrke at man har en 

intervjuguide som sikrer viktige spørsmål, samtidig som metoden gir rom for viktige temaer 

som det ikke var planlagt for. Fleksibiliteten som ligger i det semistrukturerte intervjuet kan 
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også ha noen utfordringer. Det kan være fare for at noen spørsmål blir utelatt, og det kan 

være vanskelig å sammenlikne med andre intervjuer grunnet ulik rekkefølge (Cohen et al., 

2018). Vi kommer tilbake til styrker og svakheter ved semistrukturerte intervjuer under 

diskusjon om metodevalg.  

 

I pilotstudien vår fikk vi muligheten til å øve på både å utforme en intervjuguide for å 

operasjonalisere våre forskningsspørsmål, og på intervjuteknikk. Dette bevisstgjorde oss på 

endringer og forbedringer vi måtte gjøre i intervjuprosessen for masteroppgaven. Ifølge 

Grønmo (2016) er en god operasjonalisering viktig for å sørge for at begreper og spørsmålene 

som stilles er gode indikatorer for å måle det som faktisk skal undersøkes. 

Vi hadde to intervjuer i pilotstudien. Dataene fra det første intervjuet tok vi ikke med videre i 

masteroppgaven, men det fungerte som en god treningssituasjon for å mestre 

forskningsintervjuets håndverk som Kvale og Brinkmann (2015) kaller det, samt å justere på 

intervjuguiden. Det andre intervjuet vi gjennomførte i pilotstudien dannet grunnlag for vårt 

videre arbeid med masteroppgaven. Målet med intervjuguiden var å få svar på det vi forsket 

på. I gjennomgangen av data fra det første pilotintervjuet oppdaget vi at vi ikke hadde stilt 

presise nok spørsmål for å få svar på alle aspektene ved forskningsspørsmålene våre. 

Operasjonaliseringen måtte forbedres. Bearbeiding av intervjuguider var tidkrevende, og det 

var viktig for oss å få bekreftet at intervjuguiden kunne brukes videre i forskningen, derfor 

var det nyttig å få tilbakemeldinger fra vår veileder. Vi bearbeidet tre ulike intervjuguider 

(vedlegg 1, 2, 3) fordi vi ønsket å stille ulike spørsmål som var tilpasset informantens 

arbeidsrolle og ansvarsområder i skolen; en for lærere, en for ledere, og en for lærere med 

veilederansvar. Målet med å bruke ulike intervjuguider var å få en bredere beskrivelse av alle 

aktørers erfaringer og opplevelser i skolen. Dette ville kunne gi oss ulike synspunkter og 

meninger. Våre pilotintervjuer var også viktige for å forsikre oss om at det utstyret vi brukte 

for å lagre informasjon fungerte bra teknisk. Vi brukte diktafon til opptak av alle intervjuer.  

 

Etter pilotstudien intervjuet vi seks informanter. I tillegg har vi brukt ett av intervjuene fra 

pilotstudien, slik at vi til sammen har sju informanter fra to ulike skoler. 

Det er viktig å stille krav til innsamlingsprosessen hvis man skal sørge for at datamaterialet 

har god validitet og reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2015). For å ivareta forskningsetiske 

retningslinjer sendte vi et meldeskjema for behandling av personopplysninger til Norsk senter 

for forskningsdata (NSD). Dette gjorde vi før vi gjennomførte intervjuene, og vi fikk 

søknaden innvilget (vedlegg 4). Når vi tok kontakt med våre informanter sendte vi dem et 
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informasjonsskriv vi hadde utarbeidet for studien (vedlegg 5). Ved oppstart av selve 

intervjusituasjonene gikk vi igjennom informasjonsskrivet på nytt og fikk disse signert. Dette 

gjorde vi for å forsikre oss om at våre informanter hadde en god forståelse for oppgavens 

formål, deres rettigheter, ivaretakelse av anonymitet og forventet varighet for intervjuet. 

Dette kaller Kvale og Brinkmann (2015) for informert samtykke, og er ment som en avtale 

mellom intervjuer og informant for å beskytte informanten.  

 

I gjennomføringen av intervjuet kan det ifølge Grønmo (2016) være krevende å lytte, tolke, 

formulere nye spørsmål og styre samtalen samtidig som man noterer. Det var derfor viktig at 

vi stilte godt forberedt med nødvendig utstyr som intervjuguide, notatblokk, og lydopptaker. 

Slik kunne vi forsikre oss om å ha gode forutsetninger for å få med oss alle detaljene i 

datamaterialet vi skulle samle inn. Siden vi var to om å gjennomføre intervjuene, hadde vi 

muligheten til å fordele oppgavene imellom oss. Vi hadde derfor avklart oss imellom før 

intervjuene startet at vi skulle innta ulike roller, der en av oss stilte spørsmål mens den andre 

noterte. Dette var for å sikre oss at vi gjennomførte intervjuene på riktig måte og at vi faktisk 

skulle få svar på det vi prøvde å finne ut. Vi hadde samtidig en fleksibel holdning om å kunne 

skifte roller underveis hvis vi så behovet for det, og lot hverandre slippe til med 

oppfølgingsspørsmål. Selv om det ikke var noe mål i seg selv å få detaljerte notater hjalp 

dette oss med å holde en god oversikt over spørsmål vi hadde stilt, og spørsmål vi ikke hadde 

planlagt for. Vi tok opp samtalen ved hjelp av en diktafon. At vi gjorde opptak av intervjuene 

ga oss muligheten til å fokusere på det informantene sa. Vi hadde et formål om å skape en 

god stemning og opptre respektfullt ovenfor informantene slik at de kunne åpne seg og 

fortelle fritt. For å tilrettelegge for at informantene skulle ha en god opplevelse av 

intervjusituasjonen og ikke stjele for mye av deres tid gjennomførte vi intervjuene på steder 

som passet dem godt. Ifølge Grønmo (2016) er en viktig forutsetning for en god 

kommunikasjonsform at intervjuet foregår et sted der informanten føler seg vel, og at 

hun/han ikke har det for travelt på intervjutidspunktet.  

 

Det var også viktig for oss at informantene skulle si akkurat det de ville uten at vi påvirket 

svarene. Vi etterstrebet derfor å unngå å stille ledende spørsmål. Vi var ute etter deres 

opplevelser med utgangspunkt i de erfaringene de hadde fra egne skoler. Dalen (2011) 

påpeker viktigheten av at intervjueren er bevisst sin førforståelse i tolkningsprosessen, for 

slik å best mulig kunne lytte åpent til informantenes opplevelser og uttalelser. 
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Vi tok utgangspunkt i vår intervjuguide med tanke på spørsmålenes rekkefølge, men som det 

semistrukturerte intervjuet tillater kunne vi endre på denne ettersom samtalen utformet seg 

underveis. Noen ganger kunne vi også hoppe over spørsmål fordi informantene hadde gitt 

svært utfyllende svar som dekket flere spørsmål. Vi stilte oppfølgingsspørsmål underveis for 

å få informantene til å utdype svarene sine, og observerte emosjonelle og andre reaksjoner fra 

informantene, slik at vi kunne få rike fortellinger. Ifølge Denzin referert i Patton (2015), 

forklarer fortellinger på denne måten ikke bare adferden men også konteksten, noe som 

underbygger vår forskningsdesign. Rike fortellinger bidrar også til å sikre at forskeren 

oppfatter svarene på en korrekt måte.  

 

På slutten av hvert intervju spurte vi informantene om det var noe de ikke hadde fått uttale 

seg om og om de ønsket å si noe mer. Alle sammen ga uttrykk at vi hadde stilt tilstrekkelig 

og utdypende spørsmål. Intervjuene varte mellom førtifem og seksti minutter i tråd med det 

vi hadde skissert. Etter at vi hadde slått av diktafonen, fortsatte de fleste informantene å 

snakke videre. Vi spurte dem blant annet om deres opplevelse av intervjuet. Flere av 

informantene uttrykte at forskningen vår fremstod som et viktig tema for dem. 

 

3.2.2 Rekruttering og utvalg av informanter  
Størrelse, sammensetning og rekruttering av utvalget av informanter er kritisk viktig for å 

sikre valide forskningsresultater. Vi baserte oss på anbefalinger fra Kvale og Brinkmann 

(2015) og Patton (2015) i prosessen for å sikre tilfredsstillende metodikk ved rekruttering av 

informanter. Patton (2015) understreker ambivalensen når han får spørsmål om hva som er 

riktig utvalgsstørrelse for kvalitative undersøkelser på denne måten:  

 

Min overbevisning og universelle og sikre svar på disse spørsmålene er dette: det 

kommer an på. Det er ingen regler for utvalgsstørrelse i kvalitativ utredning. Det 

kommer an på hva du vil vite, formålet med henvendelsen, hva som står på spill, hva 

som vil være nyttig, hva som vil ha troverdighet og hva som kan gjøres med 

tilgjengelig tid og ressurser. (s. 310)  

 

Kvale og Brinkmann (2015, s. 148) har et lignende perspektiv som handler om at man har 

tilstrekkelig med intervjupersoner hvis det holder for å finne ut av det man ønsker å vite. De 

sier at både et lite og stort antall informanter kan være en svakhet, der det med for få 
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informanter kan være vanskelig å generalisere, mens det kan være vanskelig å gå i dybden 

med for mange informanter. Med utgangspunkt i tilgjengelig tid, ressurser og Pattons 

anbefalinger, valgte vi å starte med et utvalg med sju informanter fra to ulike skoler, med 

mulighet for utvidelse etter behov, ut fra Pattons beskrivelse av utvalgsstørrelse som 

«fremvoksende og fleksibel» (“emergent and flexible”) (Patton, 2015, s. 313).   

 

De sju informantene bestod av to menn og en kvinne fra en skole, og fire kvinner fra en 

annen skole. Vi valgte to skoler som hadde drevet med gruppeveiledning i flere år. Målet var 

å få svar på problemstillingen og forskningsspørsmålene våre. Det var i pilotstudien vi først 

fikk et ønske om å studere gruppeveiledning. Da vi skulle finne informanter til vår pilotstudie 

bestemte vi oss for å søke etter informanter som hadde hatt erfaring med systematisert 

gruppeveiledning over tid. Som veiledere på egen skole hadde vi tilgang til både 

veiledernettverk og veiledersamlinger der flere lærere med veilederbakgrunn fra skoler på 

Østlandet deltok. På en av samlingene stilte vi spørsmål til deltakerne om det var noen av 

dem som var villige til å delta i vår studie. Vi fikk napp fra en lærer som hadde erfaring med 

gruppeveiledning fra to ulike skoler, både som lærer og leder. Av de to skolene hun hadde 

jobbet på pekte den ene skolen seg ut som spesielt interessant, fordi de der hadde brukt 

gruppeveiledning systematisk over flere år. Vår informant jobbet ikke lenger på denne 

skolen, men kunne gi oss kontaktinformasjon til mulige informanter på sin tidligere skole. 

Måten vi gjorde dette på har likhetstrekk med er en form for strategisk utvelging som kalles 

snøballmetoden, der den første informanten som velges ut blir spurt om å foreslå nye 

informanter (Grønmo, 2016, s. 117). Vi ønsket å intervjue en leder, og fikk kontakt med 

assisterende rektor som var den av lederne som hadde hovedansvar for å følge opp 

gruppeveiledningsprosjektet. Hun jobbet heller ikke lenger på skolen. I tillegg ville vi gjerne 

intervjue to lærere som hadde deltatt i gruppeveiledningen over en lengre periode, og som 

gjerne hadde ulike syn på metoden. Vi fikk kontakt med to lærere som begge hadde deltatt i 

gruppeveiledning på skolen over lengre tid. Den ene av læreren hadde nå sluttet og fått jobb 

som leder på en annen skole. Den andre læreren jobbet fortsatt ved skolen, og var den som 

hadde deltatt lengst i gruppeveiledning, og hadde også vært med på utfasingen av prosjektet. 

Vårt hovedanliggende var å rekruttere informanter som hadde inngående kjennskap til 

gruppeveiledning, derfor var krav til alder og kjønn av underordnet betydning.   

 

Vi ønsket å studere to ulike skoler, og vår andre skole fant vi på en ny veiledersamling. Vi 

stilte også der spørsmål til deltakerne om noen kunne tenke seg å stille opp i vår studie. En 
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lærer som hadde erfaring med veiledning fra en skole som også drev med systematisk 

gruppeveiledning meldte seg. Hun hadde erfaring med gruppeveiledning både som veileder 

og lærer. Vi fikk vite at det var tidligere rektor på skolen som hadde hatt ansvar for 

oppfølgingen av gruppeveiledning, så vi kontaktet ham som gjerne ville stille til intervju. Vi 

ønsket å intervjue enda en lærer fra samme skole, og fikk tips fra vår første informant om en 

mannlig lærer med en annen fagbakgrunn enn henne selv. Han hadde erfaring med 

gruppeveiledning som lærer, men den senere tiden hadde han også fått et ansvar som 

veileder. Vi fikk altså informanter fra to ulike skoler; både lærere, veiledere og ledere.  

 

3.2.3 Strukturering og analyse  
På grunn av kompleksiteten i analyse av kvalitative intervjuer (Patton, 2015), la vi vekt på å 

gjennomføre analysen på en måte som var konsistent med våre innsamlingsmetoder. Vi la 

også vekt på å utføre analysen med utgangpunkt i teorigrunnlaget vårt, i tråd med prosess for 

utforskende design, for å sikre at funnene ble brukt på en måte som gjør at vi svarer på 

forskningsspørsmålene. Vi går nærmere inn på dette i delkapittelet om drøfting av validitet 

og relabilitet. 

 

For å lære oss en felles måte å transkribere på, startet vi med å transkribere det første 

intervjuet sammen. Målet var å sikre oss at vi skrev ned alt som ble sagt under intervjuene, og 

at vi hadde en lik forståelse for gjennomføringen av transkriberingsprosessen. Deretter delte 

vi arbeidet slik at vi fikk tre intervjuer hver, slik at vi tilsammen transkriberte sju intervjuer. 

Til slutt gikk vi gjennom intervjuene og transkripsjonene sammen, for å sørge for at vi hadde 

transkribert så likt som mulig samt for å avdekke eventuelle feiltolkninger, og utførte slik en 

form for forskertriangulering (Denzin referert i Patton, 2015). 

 

Både lydfiler, transkripsjoner og kodeskjema var lagret i en prosjektfil i Nvivo, godkjent og 

trygt oppbevart på universitetets server. Det at vi i Nvivo kunne ha alt datamateriale samlet 

på et sted, gjorde det også enkelt å gå inn i materialet på nytt der vi hadde behov for å 

verifisere utsagn i transkripsjonene. Avspillingsfunksjonen for lydfiler muliggjorde en presis 

transkripsjon ved at vi kunne navigere frem og tilbake og pause opptakene på en sømløs 

måte. Opptakene ble sortert i sekvenser med angitt tidsintervall som var knyttet opp mot 

kodene. På denne måten var det også lett å finne tilbake til nøyaktig sted i lydopptaket der vi 

ønsket å verifisere transkripsjonene. Vi har transkribert intervjuene ordrett, og i første 
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omgang etter informantenes dialekt i tillegg til lyder som for eksempel latter. Ved 

redigeringen av transkripsjonene valgte vi imidlertid å utelate lyder og omskrive dialekt til 

bokmål. Dette er et poeng ifølge Kvale og Brinkmann (2015) både med tanke på å beskytte 

informantenes konfidensialitet, men også fordi et muntlig språk kan fremstå som 

usammenhengende og være preget av gjentagelser, noe som kan fornærme informanten og 

gjøre språket mindre lettlest.  

 

Vi gjorde oss først godt kjent med datamaterialet ved å studere transkripsjonene nøye før vi 

sorterte teksten i koder og kategorier. Hvert eneste utsagn ble plassert i koder og kategorier, 

noe som var en svært omfattende prosess. Disse har igjen blitt ordnet under temaer som er tett 

knyttet opp mot våre forskningsspørsmål. Vi har gått frem og tilbake mellom å kode med 

utgangspunkt i teori og datamateriale. Vi tok først utgangspunkt i teorien vår får å lete etter 

begreper som kunne utgjøre temaer og kategorier. Med utgangspunkt i disse kodet vi ett av 

intervjuene deduktivt for å undersøke om kategoriene var relevante for våre data. Deretter la 

vi disse kategoriene og teorien til side og lagde koder ut ifra datamaterialet, altså induktivt. 

Vi gjentok denne prosessen med flere av intervjuene. Vi så slik at det opprinnelige 

kodeskjemaet som var utformet med utgangspunkt i teorien måtte justeres med de induktive 

kodene og kategoriene. Vi strøk noen koder og lagde nye som favnet om datamaterialet på en 

bedre måte. Denne prosessen med å gå mellom deduktiv og induktiv analyse kalles abduktiv 

analyse, noe Kvale og Brinkmann (2015, s. 224-225) beskriver som en dynamisk form for 

analyse som kan passe til menneskers uforutsigbare verden. Dette ga oss muligheten til å få et 

oversiktlig kodeskjema slik at vi kunne sortere datamaterialet og vi kunne lettere synliggjøre 

og sammenlikne viktige funn. Slik kunne vi identifisere betydningsfulle mønstre. Ved å 

bruke analyseverktøyet Nvivo i analyseprosessen kunne vi sikre at vi fikk en optimal 

organisering av en forholdsvis stor mengde data. Programmet lot oss navigere mellom koder 

og kategorier på en enkel måte, noe som var svært nyttig for å kunne flytte på data som hadde 

fått en upresis plassering i kategoriene. Etter sorteringsprosessen gikk vi nøye gjennom alt 

materiale, noe som var en omfattende jobb. Siden vi hadde kodet absolutt alle utsagn, var det 

behov for å plukke ut de utsagnene som var mest betydningsfulle for å finne svar på vår 

problemstilling og forskningsspørsmål. Det var derfor nødvendig å gjøre en kritisk 

gjennomgang av funnene for å avgjøre hva som var de mest sentrale funnene. Vi gikk derfor i 

fellesskap igjennom alle koder og plukket ut de utsagnene vi mente var de viktigste funnene. 

Disse noterte vi opp på en stor tavle for å få en bedre oversikt, og for å kunne se 

sammenhenger.  
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3.3 Kritikk av metodevalg med vurdering av validitet 
og reliabilitet 

 

3.3.1 Validitet og reliabilitet 
Validitet betyr at datamaterialet har gyldighet i forhold til problemstillingen. Det handler 

blant annet om valgt metode er egnet til å undersøke det den har som formål å undersøke 

(Grønmo, 2016; Kvale & Brinkmann, 2015). Det betyr også å sørge for et utvalg som ikke er 

ekstremt eller spesielt, og lærerne må være involverte i temaet det forskes på. Et utvalg som 

er mer representativt kan i større grad være representativt for flere. Der flere forskere arbeider 

sammen kan de gjennom samtaler teste gyldigheten av påstandene og slik sørge for 

kommunikativ validitet. Validitet kan også handle om håndverksmessig kvalitet, der dette er 

noe som bør sikres gjennom alle stadier av forskningsprosessen der funnene kontinuerlig 

sjekkes. Hvis håndverket er solid og overbevisende, med gjennomsiktige og åpenbare 

forskningsprosedyrer vil dette i seg selv bære sin gyldighet. Ekstern validitet vil da være av 

sekundær betydning (Kvale & Brinkmann, 2015). 

 

Reliabilitet handler om forskningsresultatenes pålitelighet, om de er troverdige og 

konsistente. Det handler blant annet om at en annen forsker hadde fått de samme resultatene 

ved å gjennomføre de samme undersøkelsene. Selv om det ifølge Dalen (2011) ikke er mulig 

å etterprøve resultatene i kvalitativ forskning på samme måte som i kvantitativ forskning. 

Hun argumenterer for at reliabilitet i kvalitativ forskning først og fremst handler om å 

beskrive forskningsprosessen så nøyaktig som mulig slik at en annen forsker kan ta på seg de 

samme forskerbrillene. Grønmo (2016) benytter begrepene intern og ekstern konsistens for å 

beskrive reliabilitet i kvalitative studier. Den interne konsistensen handler om hvorvidt det er 

en rimelig sammenheng mellom de ulike delene av de innsamlede dataene. Ytre konsistens 

dreier seg om de innsamlede dataene satt inn i en større kontekst, hvorvidt de samsvarer med 

annen tilgjengelig informasjon om de samme forholdene. Reliabilitet i arbeid med intervjuer 

handler også om å transkribere intervjuene så nøyaktig som mulig om reliabilitet. Hvis en 

annen forsker kan kontrollere transkripsjonene vil det styrke reliabiliteten. Det vil likevel 

være et visst rom for tolkning, slik at transkripsjonene kan bli litt ulike. Dette kan føre til 

noen ulikheter i datamaterialet for videre analysearbeid (Kvale & Brinkmann, 2015).  



	 36	

 

3.3.2 Vurdering av forskningsdesign og metode 
Vi mener at valgt forskningsdesign og metode var relevant for vår studie fordi den belyser 

våre informanters opplevelser med fenomenet gruppeveiledning. Vi har fått en forståelse for 

våre informanters måte å se verden på slik Kvale og Brinkmann (2015) og Dalen (2011) 

hevder det fenomenologiske forskningsdesignet har som mål å gjøre. Dette har gitt oss den 

innsikten vi trengte for å kunne beskrive informantenes sosiale virkelighet i en bestemt 

sammenheng. Valg av forskningsdesign og metode har gitt oss datamateriale som har 

gyldighet i forhold til problemstillingen, noe som styrker studiens validitet ifølge Kvale og 

Brinkmann (2015) og Grønmo (2016). 

 

Det semistrukturerte intervjuet tydeliggjorde informantenes opplevelse av meningsskaping, 

og vi fikk innsikt i deres forståelser av temaet på et dypere nivå. Fleksibiliteten som denne 

formen for intervju har, hjalp oss med å tilrettelegge for at informantene kunne utdype sine 

historier. Samtidig førte fleksibiliteten også til noen utfordringer i analyseprosessen, der 

ulikheter mellom dataene innsamlet fra de forskjellige intervjuene til tider gjorde det 

krevende å sortere og sammenligne materialet. Likevel har metoden vært godt tilpasset målet 

med våre undersøkelser, der vi har fått fyldige og treffende svar på vår problemstilling. 

 

Selv om vi har benyttet oss av forskertriangulering, kunne vi styrket studiens validitet 

gjennom metodetriangulering ved å bruke flere metoder for innsamling av data. Det at vi bare 

har brukt semistrukturert intervju som metode er en svakhet i vår studie. Et ønsket scenario 

ville vært at vi hadde hatt mer tid, slik at vi kunne ha utført en dypere forskning om 

gruppeveiledning. Ved å bruke metodetriangulering som for eksempel observasjon i tillegg til 

intervju kunne vi ha økt studiens validitet. Eksempelvis kunne vi ha observert 

gruppedeltakerne i en veiledningssamtale. Vi kunne også ha benyttet oss av en mixed-

methods tilnærming ved å bruke survey-undersøkelse i tillegg til kvalitativt semistrukturert 

intervju. På denne måten kunne studien fått en større ekstern validitet ved at vi hadde fått svar 

fra enda flere deltakere. Dokumentanalyse er en annen metode vi kunne ha brukt for å 

komplimentere den semistrukturerte intervjumetoden vi har valgt, der vi kunne ha gått mer 

systematisk inn i dokumenter som stortingsmeldinger eller offentlige utredninger som 

omfatter veiledning. Likevel mener vi at den håndverksmessige kvaliteten bærer studiens 

gyldighet i seg selv sett i lys av Kvale og Brinkmanns (2015) perspektiv. 
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3.3.3 Vurdering av gjennomføringen av intervjuer 
Arbeidet vi gjorde i forkant av intervjuene der vi søkte og fikk NSD’s godkjenning for 

undersøkelsen var viktig for sikre forskningsetiske aspekter i studien. Gjennom denne 

prosessen fikk vi nødvendig kunnskap om hvordan vi kunne ivareta informantenes 

konfidensialitet. Dette innebar blant annet informert samtykke der vi sendte informantene et 

informasjonsskriv i forkant av intervjuene slik at de kunne gjøre seg kjent med studiens 

formål og sine rettigheter.  

 

Det at vi hadde gjennomført en pilotundersøkelse der vi fikk vi mulighet til å øve på 

intervjuhåndverket og utforme en god operasjonalisering styrker studiens validitet (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Gjennom utprøvingen av intervjuguiden fikk vi justert denne slik at 

spørsmålene og begrepene ga oss svar på det vi faktisk ønsket å undersøke (Grønmo, 2016).  

Slik fikk vi god innsikt i våre informanters opplevelse med gruppeveiledning som metode for 

kompetanseutvikling. Det at vi dessuten hadde fått prøvd ut teknisk utstyr som lydopptaker i 

pilotundersøkelsen styrker også studiens validitet (Dalen, 2011). Gode lydopptak var 

avgjørende for å få med seg alle detaljer fra samtalen i transkripsjonen.  

 

Det at vi var to personer i datainnsamlingen gjorde at vi kunne fordele roller slik at vi fikk en 

god og ryddig intervjusamtale samtidig som vi fikk notert viktige stikkord. Å være to 

forskere var også en styrke med tanke på at vi var to som kunne vurdere om vi hadde fått den 

informasjonen vi trengte. Intervjuguiden hjalp for systematikken i intervjuene, noe vi 

opplevde som en styrke slik som Cohen (2018) hevder, og gjorde det enkelt å skille ut 

oppfølgingsspørsmål som oppstod underveis. Den fleksible intervjuformen gjorde at vi kunne 

stille spørsmål som vi ikke hadde planlagt for, og hjalp oss med å samle inn fyldige uttalelser 

fra informantene, noe som styrker studiens validitet (Dalen, 2011). Selv om fleksibiliteten i 

intervjuformen gjorde at noen spørsmål kunne bli utelatt, hjalp intervjuguiden oss med å ha 

god oversikt over de spørsmålene vi hadde planlagt for. Når det gjelder spørsmålsstilling 

kunne det noen ganger være utfordrende å unngå å stille ledende spørsmål. Dette var noe vi 

etterstrebet å unngå, men muligheten for at vi har påvirket våre informanters svar med vår 

egne positive forutinntatthet til fenomenet vi studerte skal ikke utelates, og er en mulig 

svakhet for studiens reliabilitet. Vi lærte underveis i prosessen å bli mer bevisste på våre 

roller som forskere, ved blant annet å opptre nøytralt og innhente informasjon uten å ha 

påvirket svarene. Det er viktig å lytte, og la informantene få tid til å svare.  
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3.3.4 Vurdering av rekruttering og utvalg av informanter 
Vi er bevisste på at vårt begrensede utvalg kan være en svakhet for studiens validitet da det er 

vanskelig å generalisere resultatene. Ser vi til Kvale og Brinkmann (2015) er likevel den 

kvalitative forskningens eksterne validitet av sekundær betydning. Ved å intervjuere flere 

deltakere med mer variasjon i utvalgskriteriene kunne vi ha fått andre synspunkter, noe som 

kunne ha påvirket funnene våre på en helt annen måte enn de funnene vi har presentert. Vi 

kunne også ha styrket studiens validitet ved å intervjue flere lærere fra samme 

veiledningsgruppe, i motsetning til å intervjue lærere fra ulike grupper slik vi har gjort. En 

annen svakhet ved vår utvelgelse av informanter er knyttet til aspektet der vi baserte oss på 

en form for snøballutvelgelse. Denne metoden gjorde at vi som forskere hadde begrenset med 

kontroll over hvordan våre informanter brukte våre kriterier for utvalg når de foreslo nye 

informanter (Grønmo, 2016, s. 117). Samtidig hadde våre informanter større innsikt om andre 

aktuelle informanter på samme skole som kunne bidra med relevant informasjon, enn det vi 

selv hadde forutsetninger for å vite noe om. Det at vi hadde flere informanter fra den ene 

skolen enn den andre, i tillegg til ulikt rolleutvalg på de to skolene kan være en svakhet med 

tanke på å sammenligne skolene. På den ene skolen hadde lærerinformantene hatt et 

veilederansvar noe våre lærerinformanter fra den andre skolen ikke hadde. Vi vurderer 

likevel at våre lærerinformanter uten veilederansvar fra den andre skolen har et svært godt 

innsyn i metoden, prosess og organiseringen rundt gruppeveiledningen. En annen svakhet 

med tanke på validitet, er at de to skolene våre er svært ulike. Den ene er en liten barneskole 

mens den andre er en stor 8-13 skole. Siden hovedmålet vårt var å studere skoler som hadde 

drevet systematisk med gruppeveiledning over tid, mener vi likevel at utvalget er godt egnet 

til å gi oss svar på vår problemstilling. 

 

Vi erfarte at vårt utvalg ga viktige gjennombrudd og dybdeforståelse av 

forskningsspørsmålet, og funnene fra intervjuene var konsistente. Vi mener derfor at denne 

tilnærmingen til utvalgsstørrelse og informantrekruttering var hensiktsmessig og konsistent 

med målet for undersøkelsen, i den forstand at den styrket vår forståelse av 

forskningsspørsmålet (Patton, 2015). Etter å ha analysert funnene besluttet vi derfor ikke å 

utvide utvalgsstørrelsen, men vi vil peke på muligheten for å gjøre dette i senere arbeider og 

kombinere intervjuene med andre metoder, som vi presenterte i avsnittet om problematisering 

av metodevalg.  
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3.3.5 Vurdering av strukturering og analyse  
Det at vi i denne studien har vært to forskere som har transkribert intervjuene kan sees både 

som en styrke og en svakhet. Ved å kontrollere hverandres transkripsjoner har vi styrket 

reliabiliteten (Grønmo, 2016). Samtidig kan vi ha transkribert på litt forskjellige måter, noe 

som kan ha medført en svakhet hvis dette har medført noen ulikheter for videre analyse av 

datamaterialet. Vi har sørget for en gyldig overføring fra muntlig til skriftlig form der vi har 

etterstrebet å gjengi informantenes uttalelser så nøyaktig som mulig (Kvale & Brinkmann, 

2015). God kvalitet på lydopptakene gjorde det lett for oss å oppfatte hva informantene sa. 

Ved å oversette dialekt til bokmål og skriftliggjøre det muntlige språket, gjorde vi språket 

mer lettlest og beskyttet informantenes integritet og konfidensialitet. Siden vi dessuten var 

ute etter selve meningsinnholdet i intervjuene ser vi ikke på dette som en svakhet for 

reliabiliteten. 

 

I tillegg til å beskytte informantenes anonymitet i transkripsjonene, har vi også sørget for 

konfidensialitet ved å oppbevare datamaterialet på en forsvarlig måte på universitetets server, 

der alle lydopptak og transkripsjoner har vært lagret på et privat lagringsområde. Ved å bruke 

Nvivo i analyseprosessen til både transkripsjon og videre strukturering i koder og kategorier, 

fikk vi god kontroll og oversikt over datamaterialet. På denne måten kunne vi gjøre 

analyseprosessen mer transparent der vi har kunnet sjekke og sammenholde hverandres 

koding. Dette har bidratt til å styrke det som Dalen (2011, s.97) refererer til som studiens 

deskriptive validitet eller håndverkskvalitet. Det at vi i tillegg til å bruke Nvivo i strukturering 

av analysen, gikk systematisk gjennom funnene våre på en tavle sammen, sørget for at vi fikk 

sjekket våre forståelser og fortolkninger opp mot teorien. I noen tilfeller tok vi også kontakt 

med informantene for å underbygge vår forståelse om enkelte fortolkninger. Denne 

analyseprosessen styrker validiteten der vi har gjort vårt ytterste for å sikre håndverksmessig 

kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 278; Dalen, 2011). Vi har forsøkt å tydeliggjøre de 

analytiske grepene og redskapene for leserne, ved å også vise alle stegene i analyseprosessen. 

Vi har fyldige beskrivelser av vårt datamateriale der vår presentasjon er omfattende med 

mange sitater. Dette viser hva som ligger til grunn for våre analyser og tolkninger. På denne 

måten ønsket vi å la leseren få et tydelig bilde av situasjonene og å vise hvordan de ulike 

informantenes utsagn underbygger hverandre. Selv om våre informanter hadde deltatt i ulike 

grupper eller hadde hatt ulike roller fant vi i stor grad samsvar mellom deres utsagn.  
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3.3.6 Oppsummerende kommentar om analyseprosess og 
forskerrollen 

Gjennom å redegjøre og vurdere for vår analyseprosess har vi ønsket å vise hvordan vi har 

arbeidet med å styrke studiens validitet og reliabilitet. Vår studie er for liten til å kunne 

påberope seg ekstern validitet, men sentrale funn fra vår studie samsvarer i stor grad med 

annen forskning om gruppeveiledning som vi har presentert i kapittel 2. Vi har imidlertid 

gjennomført analysen på en måte som er i tråd med de undersøkelsene vi faktisk har gjort, 

slik at analysen er konsistent med våre innsamlingsmetoder. Vi har fått svar på de 

spørsmålene vi søkte å få svar på, og fått styrket vår forståelse av forskningsspørsmålene 

(Patton, 2015). Derfor mener vi at våre funn har gyldighet til å kunne benyttes for videre 

forskningsarbeid innen gruppeveiledning for kompetanse- og profesjonsutvikling. 

 

Vårt samarbeid i denne studien har gitt oss mulighet til forskervalidering der vi har kunnet 

diskutere om våre funn har gitt gode svar på vår problemstilling. Vi har også kontaktet noen 

av våre informanter i tilfeller der vi har vært i tvil om vår tolkning av deres utsagn, for å 

validere vår forståelse av deres mening. På denne måten kan vi si at studien vår har god 

kommunikativ validitet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 282).  

 

Vi har vært bevisste på mulige trusler mot validiteten, slik som at våre bakgrunner og 

referanserammer kan ha påvirket våre tolkninger, noe Grønmo (2016, s. 21) omtaler som 

refleksivitet. I vårt tilfelle kan vår måte å forstå og fortolke ha blitt påvirket av våre 

bakgrunner som utdannede og utøvende veiledere. Dette kan ha ført til at vi lette etter 

gjenkjennelige mønstre fra våre egne erfaringsgrunnlag. Faglige føringer fra vår 

utdanningsbakgrunn kan ha påvirket hvordan vi både innhentet informasjon, hvilke spørsmål 

vi stilte og hvordan vi tolket svarene vi fikk. Reaktivitet er en annen trussel vi har etterstrebet 

å unngå, slik at vår fremtoning ovenfor informantene i så liten grad som mulig skulle påvirke 

de svarene de ga oss.  
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3.4 Beskrivelser av skolene og informantene  
Vårt utvalg består som tidligere beskrevet av informanter fra to forskjellige skoler. Begge 

skolene befinner seg på Østlandet og har drevet med systematisk gruppeveiledning i flere år. 

I henhold til vår konfidensialitetsplikt bruker vi fiktive navn for å anonymisere både skolene 

og informantene.  

 

3.4.1 Piggsopp skole 
Piggsopp er en stor 8-13 skole som har omtrentlig tusen elever og hundre ansatte. Skolen 

profilerer seg ved å ha et spesielt fokus på pedagogisk utvikling, og at de i flere år har jobbet 

med ulike veiledningsmetoder for å fremme lærernes samarbeid. Våre informanter på denne 

skolen består av to menn og en dame, der en hadde en stilling som rektor, og to har stillinger 

som lærere med et ekstra ansvar for veiledning. Vi presenterer følgelig våre informanter: 

 

Leif er mellom førti og femti år, og har sytten års erfaring i skolen. Han har jobbet som både 

rektor og assisterende rektor på Piggsopp skole i tilsammen mellom fem til ti år. Leif har 

både lærer- og lederutdanning med en master i utdanningsledelse.  

 

Nora er rundt førti år og har tretten års erfaring i skoleverket. Hun har en master i 

fremmedspråk og blant annet videreutdanning i veiledning. Hun har jobbet omtrent ti år på 

Piggsopp skole der hun i fem av disse har hatt en stilling som veileder ved siden av å være 

lærer. 

 

Didrik er mellom tretti og førti år. Han har en master innenfor matematikk, og har blant annet 

tatt en videreutdanning i veiledning. Didrik har jobbet i ni år som lærer på Piggsopp skole, 

hvorav han i to av disse årene har hatt en stilling som veileder ved siden av lærerjobben. Han 

deler sine opplevelser av gruppeveiledning i denne studien både som lærer og veileder. 
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3.4.2 Kantarell skole 
Kantarell skole er en barneskole med over tre hundre elever og rundt femti ansatte. Skolen 

profilerer seg med at de setter pedagogisk utviklingsarbeid høyt, og at de har drevet med 

gruppeveiledning for hele personalet i flere år. Våre informanter består av fire damer, der tre 

av dem hadde stillinger som pedagoger og en som assisterende rektor innenfor den perioden 

som har vært fokus for vår forskning. Vi presenterer følgelig våre informanter: 

 

Assisterende rektor, som vi heretter kaller Solveig er rundt førti år. Hun har femten års 

erfaring som allmennlærer og leder i skolen. Hun har master i utdanningsledelse og har 

jobbet fem år som assisterende rektor på Kantarell skole. I dag jobber hun som leder på en 

annen skole.  

 

Runa er nærmere femti år. Hun har rundt tolv års erfaring som både leder, lærer og 

spesialpedagog i skolen, i tillegg til at hun har noe erfaring som leder fra privat næringsliv. 

Runa jobbet på Kantarell skole i omtrent to år, der hun hadde et spesielt ansvar for 

spesialpedagogikk. Hun var også en del av skoleutviklingsgruppa på skolen. Hun har master i 

pedagogisk psykologi i tillegg til språkutdanninger. Hun har nå jobbet som leder på en annen 

skole i omtrent tre år. 

 

Ella er rundt førti år. Hun har en master i tilpasset opplæring. Av hennes elleveårige erfaring 

innenfor skoleverket, har hun jobbet i ni år som lærer på Kantarell skole. Hun har nylig 

begynt å jobbe som avdelingsleder på en annen skole. 

 

Unni er mellom tretti og førti år og har jobbet i over ti år på Kantarell skole. Hun har en 

utdanning på masternivå som er relatert til hennes stilling som lærer. Unni er den eneste av 

våre informanter fra Kantarell skole som fortsatt jobber på skolen i dag. 
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4 Presentasjon av data og analyse 
Vi skal i dette kapittelet presentere data fra to skoler som er samlet inn gjennom tilsammen 

sju intervjuer. Datamaterialet viser informantenes fortellinger om fenomenet 

gruppeveiledning. Presentasjonen og dataanalysen er bygget opp rundt våre to 

forskningsspørsmål med mål om å svare på disse. Teksten er strukturert etter 

analysekategoriene modeller, veiledningsgrunnlag, kompetanseutvikling, systematisk 

organisering av gruppeveiledning, roller og oppfølging av gruppeveiledning og 

profesjonsutvikling og profesjonsfellesskap. På denne måten vil vi forsøke å gi et utfyllende 

og transparent bilde av vår analyseprosess. I lys av studiens teoretiske rammeverk vil vi 

synliggjøre sentrale funn, som videre danner grunnlag for drøfting og analyse i neste kapittel. 

Innledningsvis vil vi presentere bakgrunnsinformasjon fra våre to skoler for å for å sette 

empirien som følger i kontekst.  

 

4.1.1 Skolenes utgangspunkt for å implementere gruppeveiledning 
I teksten som følger vil vi beskrive skolekontekstene ved våre to skoler ved innføring av 

gruppeveiledning. Vi vil belyse hvordan ledelsene velger strategi for utvikling med det 

utgangspunktet de har på sine skoler. Dette gjør vi for å sette leseren inn i skolenes 

motivasjon for å innføre gruppeveiledning. 

 

Piggsopp skole 
Piggsopp skole var ny for omtrent ti år siden, og lærerstaben bestod i hovedsak av 

nyutdannede og unge lærere i tillegg til noen erfarne lærere. Rektor Leif mener at dette la 

grunnlaget for endringsviljen han opplevde på skolen. Han sier at det var lett å få igjennom 

ting. Da skolen var omtrent et og et halvt år tiltrådde Leif i vår studie som assisterende rektor, 

og etter ytterlige tre år ble han rektor. Leif sier at målsetning for veiledningsvirksomheten var 

å samle og spre god praksis. Ledelsen ønsket at både lærere som hadde utfordringer i 

klasserommet, og andre skulle se og lære av de som mestret ulike deler av 

undervisningspraksisen godt: «Ok, du sliter tydeligvis litt med oppstart av timen. Jeg har en 

her som har verdens beste oppstart av timen. Det var det som var kongstanken da.»  

Leif forteller at skolen i starten hadde individuell veiledning, men at han ønsket å nå ut til 

flere lærere ved å bruke gruppeveiledning: «Hvordan skal vi effektivisere veiledningen? Så 

da begynte vi å snakke om gruppe. Hvordan kunne man da gjøre det som gruppe i alle mulige 

størrelser.» Han sier videre at de prøvde ulike måter å integrere gruppeveiledning inn i 
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lærernes eksisterende samarbeidsmøter, men at det var en utfordring å finne tid og rom for 

veiledning som lærerne omfavnet. Ledelsen valgte derfor å sette av mye mer tid fra felles 

møter som ikke gikk på bekostning av lærernes felles planlegging, og satt av ressurser til 

vikarer og veiledere for å klare å gjennomføre systematisk gruppeveiledning.  

 

Kantarell skole 
Kantarell skole har eksistert siden 70-tallet, og før innføringen av gruppeveiledning hadde det 

vært store utskiftninger i personalet, og lærerne hadde opplevd store utfordringer med 

elevgruppen. Ella forteller at lærerne ønsket en endring: «Det var jo fullstendig texas. Det var 

veldig stor utbytting av lærerpersonalet, mye konflikter blant elevene, dårlige resultater, ja 

du vet.» I forkant av at skolen innførte gruppeveiledning hadde de fått ny ledelse. Ella 

beskriver hvordan den nye rektoren så muligheten som lå i personalets endringsvilje og lyttet 

til lærerne som hadde stått i et utfordrende læringsmiljø: 

 

Det var veldig lite motstand i personalet. Utgangspunktmessig så tenker jeg at han 

kom til et litt sånn dekket bord. Vi var så klare for at her måtte det skje noe for at vi 

skulle få hjulpet de ungene på best mulig måte. 

 

Ella forteller også at lærerne så behovet for utvikling, og at det var et ønske blant lærerne å få 

bruke sin egen kompetanse i utviklingsarbeidet: «Men vi så jo at det var et behov for å utvide 

skalaen litt, og hvordan kan vi jobbe aktivt med pedagogisk utvikling? Hvordan kan vi gjøre 

det med de ressursene vi har i personalet?» Unni formidler hvordan hun opplevde det som 

svært positivt at ledelsen lyttet til lærernes behov: «Ja, det er det som har vært så positivt på 

skolen her generelt, at prosjekter som vokser ut av personalet har vi fått lov å drifte selv med 

tid og tillit. At vi har kunnet gjøre sånne ting.» Assisterende rektor Solveig beskriver at det å 

begynne med gruppeveiledning for skoleutvikling var noe som vokste frem i personalet etter 

hvert, og som de tilpasset til sin skole: «Vi utviklet egentlig vår egen modell.»  
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4.2 Gruppeveiledning som metode for lærernes 
kompetanseutvikling  

I dette delkapittelet presenterer vi data og analyse med mål om å besvare forskningsspørsmål 

1: Hvilke opplevelser har lærerne med gruppeveiledning som metode for 

kompetanseutvikling? Vi har strukturert teksten med utgangspunkt i analysekategoriene 

modeller, veiledningsgrunnlag og kompetanseutvikling. 

 

4.2.1 Modeller 
I dette kapitlet vil vi presentere hva som var karakteristisk for gruppeveiledningsmodellene 

våre to skoler satset på. Vi belyser hvilke metoder som var sentrale innenfor disse modellene, 

og hvordan våre informanter opplevde gjennomføringen av disse. 

 

Valgt modell for gruppeveiledning på Piggsopp skole  
Rektor Leif forteller at de har utforsket forskjellige modeller for gruppeveiledning siden de 

startet satsningen på gruppeveiledning på Piggsopp skole. De har prøvd ut modeller for både 

små og store grupper, der et fellestrekk for disse har vært å bruke observasjon som metode. 

Leif sier at han har opplevd varierende grad av hell med de ulike modellene, og det var ikke 

før de fant Lesson Study at de virkelig klarte å etablere gruppeveiledning på skolen: «Så det 

eneste jeg fant av gruppeveiledning som ordentlig hjalp det var Lesson Study, som jeg føler 

virkelig, virkelig funket [...] det var det at rammene var så greie å forholde seg til.» 

Nora og Didrik forteller om hvordan de gjennomførte modellen på skolen. I faglag bestemte 

lærerne seg sammen for en problemstilling. Så ble en lærer trukket ut til å gjennomføre 

undervisningsopplegget de hadde planlagt sammen, med de andre lærerne på faglaget som 

observatører. Etter gjennomføringen drøftet lærerne det de hadde observert med fokus på 

elevens læring, og endret eventuelt opplegget for så å prøve det på nytt. Også andre lærere 

enn de som hadde utarbeidet opplegget i faglaget kunne komme og observere, i tillegg til 

ledelsen og eventuelle eksterne aktører. Til slutt ble prosjektet presentert i fellestid for hele 

personalet. Didrik peker på at en styrke ved Lesson Study: «Jeg synes hele konseptet var 

veldig interessant, liksom. Det er fint å få nok tid til å gå i dybden i et bestemt tema.» Han 

løfter samtidig frem en utfordring knyttet til tidsbruk: «Jeg kan si at det er mer populært å bli 

observert og observere hverandre enn å drive med Lesson Study. Med Lesson Study går det 

over lengre tid, det er ikke bare en gang i observasjon.» Vi finner at våre informanters 
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beskrivelser er i tråd med Munthe et al. (2015) og Utdanningsdirektoratets (2015) forklaring 

av modellen. Funnet viser at våre informanter opplever modellen som utforskende, 

tidkrevende og med tydelig definerte rammer for gjennomføring. 

 

Metoder: Observasjon og samtale 
I Lesson Study er en del av modellen at lærerne sammen skal observere en av lærerne som 

gjennomfører opplegget de har utviklet i gruppa. Leif understreker betydningen dette hadde 

for læring: «Plutselig har de anledning til å se på en time igjen, det er kanskje tjue år siden 

sist de observerte en time. For hvor skulle du gjort det? Vi vet jo hvor mye man lærer selv av 

å observere.» Her ser vi at observasjon brukes for å legge til rette for læring i likhet med 

mesterlæretradisjonen som argumenterer for at fullstendig verbal formidling av kompetanse 

ikke er mulig (Skagen, 2013). Nora løfter frem at Lesson Study ufarliggjorde observasjon: 

«Fordelene med metoden er at fokuset er på elevene og elevenes læring, mer enn akkurat 

hvordan læreren sier ting eller gjør ting. Det er det en skal observere – det kan være litt 

mindre skremmende overfor de som skal delta.»  

 

Både Leif og Nora forteller at veilederen i gruppa hadde en viktig rolle for å holde fokus i 

veiledningssamtalene. I likhet med Killén (2012) og Stålsetts (2009) beskrivelser av veileders 

prosessledelse, fikk Nora tilbakemeldinger fra deltakerne om at hennes rolle med å hente ut, 

analysere, abstrahere og vurdere var viktig: «Det sa den ene gruppa som jeg veiledet, at de 

hadde jo ikke kommet noen vei hvis jeg ikke hadde vært der [...] hvor er vi hvor skal vi, 

oppsummerte underveis, stake kursen videre.»  

 

Nora formidler at drøftingen av elevenes læringsutbytte, og alternative måter å gjennomføre 

undervisningsopplegget på hadde en stor verdi. Når vi spør henne om det er rom for å være 

kritisk til hverandres perspektiver i arbeidsprosessen eller samtalene dveler hun litt ved 

spørsmålet: « [...] det er rom for å ha ulike meninger, men en er nødt til å komme fram til noe 

felles. Det kan være at noen føler at de taper noe mens andre føler at de får igjennom det de 

vil.» Didrik peker dessuten på at både ulikheter i erfaring og personlighet kan spille inn på 

samtaledynamikken i gruppa. Han trekker frem at til sammenlikning med en til en veiledning 

vil det kunne være en utfordring for usikre lærere å åpne seg i gruppe: «Kanskje noen blir 

tause i gruppeveiledning fordi de ikke vil si ting de tror ikke det er helt riktig å si.». Her 

kommer det frem at det sosiale samspillet i gruppa påvirker de enkelte lærernes tenkning, slik 
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som Vygotsky mener er et grunnlag for intellektuell og emosjonell utvikling (Strandberg, 

2008). 

 
Valgt modell for gruppeveiledning på Kantarell skole 
På Kantarell har veilederne på skolen utviklet en egen modell. Den ble utviklet på bakgrunn 

av en-til-en veiledning der veileder så at det var flere lærere som fikk veiledning ut ifra 

samme problemstilling. Derfor var det naturlig at disse fikk veiledning i gruppe. Veilederne 

utviklet en modell med en skriftliggjort mal for veiledningssamtalen. Assisterende rektor 

Solveig forteller at det var en av skolens veiledere som hadde en sentral rolle i design av 

modellen: «Vi kalte den for "Kantarell-metoden", eller vi kalte det nesten for "Randi2-

metoden" for det var hun ene læreren som egentlig fikk dreisen på det, og som fikk med seg 

flere fordi hun var den som veiledet en til en.» Grupper på maks fem lærere ble satt sammen 

på tvers av team, og bestod av både erfarne og nye lærere. Etter et halvt år ble nye grupper 

dannet. Det var et poeng at lærerne i gruppa selv skulle velge problemstilling for samtalene. 

På omgang filmet gruppedeltakerne sin egen undervisning, og viste frem det klippet hun/han 

ønsket veiledning på til gruppa. Det var viktig at veisøker selv skulle finne sin egen 

innfallsvinkel til hvordan hun/han ville løse sin utfordring. Derfor fokuserte de på 

spørsmålstilling som en teknikk for samtalen, og det skulle i liten grad gis råd. Lærerne i 

gruppa bestemte ulike problemstillinger for hver veiledningsperiode med utgangspunkt i 

deres behov eller utfordringer i undervisningen. Både Ella og Solveig forteller at lærernes 

autonomi ble støttet. Ella forklarer: «Det skal være en hjelp til å utvikle egen kunnskap og 

kompetanse. Uansett kan man aldri få til å kopiere det en annen lærer gjør i rommet. 

Poenget er å finne løsninger selv med støtte, men aldri bli fortalt.» Solveig forteller også: 

«Ikke at de skulle kopiere hverandre. Alle må gjøre det på den måten som fungerer best for 

seg selv innenfor noen rammer som vi definerte sammen.»  

 

Utsagnene til våre informanter danner et bilde av en form for refleksjons- og relasjonsmodell 

for veiledning. Modellen legger i tråd Kunnskapsdepartementets (2017a) anbefaling til rette 

for et reflekterende praksisfellesskap som tar vare på lærernes autonomi. Funnet illustrerer at 

veiledningsmodellen de brukte på Kantarell var preget av veiledning med fokus på støtte for 

hver enkelte lærers utvikling, der lærerne i fellesskap kunne utforske problemstillinger. 

 

 
2	Fiktivt	navn	på	nøkkel-veileder	innenfor	veiledningsmodellen.		
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Metoder: Film og samtale 
Film ble brukt som utgangspunkt for veiledningssamtalen på Kantarell, i stedet for 

tradisjonell klasseromsobservasjon. Ved å gjøre det på denne måten var det lærerne som selv 

valgte hva de ville vise de andre lærerne fra undervisningen sin. Kamera satt de selv opp i 

klasserommet, og elevene ble fort vant til dette. Det gikk på omgang mellom lærerne i gruppa 

hvem som skulle presentere film med utfordring fra sitt klasserom med utgangspunkt i 

gruppas problemstilling. Solveig fremhever filmens betydning i veiledningssamtalene: «Det 

var ikke "bare" at de satt og diskuterte utfordringer eller hvordan de skulle jobbe.» Utsagnet 

kan illustrere at Solveig mente det var en fordel å bruke observasjon i tillegg til dialog og 

refleksjon for å gjøre taus kunnskap eksplisitt (Aas & Paulsen, 2017). Både Ella og Unni 

forteller at det ble jobbet med å skape et trygt miljø i gruppene slik at alle skulle våge å vise 

film fra undervisningen. Unni husker at det kunne være ubehagelig i starten men at man fort 

ble vant til det: «Jeg hadde ikke så veldig utrygg følelse i forhold til gruppa, men det var et 

viktig fokus i starten at dette skulle være en trening i nettopp det å tørre å vise seg fram og ha 

tillit til hverandre.» Det kan synes som det var et aktivt fokus på å utelukke prestasjonskrav, 

noe som er en målsetning i gruppeveiledning mellom likestilte, i følge Heikkinen et al. 

(2011) og Killén (2012). Ella forteller at lærerne var flinke til å trekke frem det positive og 

bygge opp hverandre selv om utfordringer ble synliggjort. På den andre siden opplevde Unni 

at en del lærere var mest ute etter å få positive bekreftelser: «Problemet er at veldig mange 

viste ikke frem det utfordrende i timene sine. Jeg ble ganske lei av at gruppeveiledningen ble 

en slags "show-off" av god praksis.» 

 

For å skape en god dynamikk på gruppa og i veiledningssamtalene ble det gjort et forsøk på å 

lage grupper som bestod av lærere med ulike egenskaper. Solveig forteller om denne 

prosessen: «Da tok vi hensyn i forhold til kjemi og hvem som kunne utfordre hverandre. Og 

hvem som kanskje ikke kunne være sammen og som tok mye plass.» 

Lærerne på Kantarell skole hadde fått god opplæring i hvordan de skulle bruke 

veiledningsmodellen og hvordan samtalen skulle foregå. Hver gruppe hadde en veileder som 

ledet samtalene. Runa og Ella forteller at ledelsen hadde satt av tid til at personalet fikk 

kursing i gruppeveiledning. Veilederne på skolen hadde utformet instruksjoner for 

gjennomføring av veiledningsmodellen, og denne trente de på i første omgang gjennom 

rollespill der de brukte youtube-filmklipp fra undervisningssituasjoner. Runa eksemplifiserer 

samtaletreningen: «Vi fikk veldig god opplæring i hvordan vi skulle forholde oss i 
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gruppeveiledningen, hvilke type tilbakemeldinger vi skulle gi, og hvordan man som gruppe 

begynner å tenke litt i samme retning, og ikke ta alt som dukker opp og sånn.»  

Ella sier at gruppa benyttet spørsmålsteknikk for å løfte frem alles perspektiver i gruppa: 

 

Den som hadde problemstillingen skisserte - jeg opplevde dette sånn og sånn, jeg 

håper dere kan legge ekstra merke til dette hvis det var noe i tillegg til denne 

problemstillingen. Deretter så vi filmen, og så var det litt sånn en og en rundt bordet. 

 

Unni forteller om målet med samtalen: «Poenget var i bunn og grunn refleksjon hos den 

aktuelle læreren og det var et viktig poeng at ikke folk skulle sitte å gi råd eller fortelle 

hvordan de selv fikset ting i sitt klasserom.» Hun forteller videre at hun etter hvert opplevde 

det som et savn når samtalen ikke lenger ble ledet på en god måte. Hun sier hun ble lei av 

gjentakende temaer, i tillegg til manglende utfordringer grunnet gruppedeltakernes ulike 

ansiennitet: «Jeg ble lei av å sitte å snakke om de samme temaene med nyutdannede lærere. 

Jeg fikk ikke noe ut av det. Jeg var drittlei av å snakke om oppstart, overganger [...] » 

 

Våre informanters utsagn illustrerer funn om en indirekte veiledningsform som er tuftet på 

sosial læringsteori. Det er forventet at lærerne i gruppene skal dele sine perspektiver og 

sammen reflektere og konstruere kunnskapen (Gjems, 2007; Strandberg, 2008; Stålsett, 2009; 

Åberg, 2007). Vi ser dessuten at i dette tilfellet har en heterogen gruppesammensetning både 

positive og negative konsekvenser for deltakernes utvikling, der sistnevnte aspekt står i 

kontrast med Killéns (2012) perspektiv. 

 

4.2.2 Veiledningsgrunnlag  

I det følgende tekst vil vi belyse hva som var utgangspunkt for fokus i veiledningssamtalene 

på Piggsopp og Kantarell skole. Vi skal vise til hvilke ulike kompetansebehov som legges til 

grunn, og hvordan dette har sammenheng med lærernes opplevelse av nytteverdi. 

 

Piggsopp skole: Skolens eller lærernes kompetansebehov  
I arbeidet med Lesson Study var det faggruppene på skolen som måtte bli enige om en 

problemstilling sammen i gruppa. Problemstillingen valgte de innenfor overordnede temaer 

knyttet til skolens satsningsområder. Rektor Leif forteller at disse gjerne ble valgt på 

bakgrunn av strategisk initiativ for skolen, men at rammen lærerne måtte forholde seg til var 
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vid. Ifølge Didrik vekslet det imellom at ledelsen og lærergruppa valgte utviklingsfokus i 

gruppeveiledningen. Leif formidler at de i en tidlig fase forsøkte noen innfallsvinkler til 

gruppeveiledning der ledelsen valgte tema, som for eksempel hvordan redde elevenes 

ståkarakterer. Veilederen kom da inn i faglaget på oppdrag fra ledelsen for å veilede 

lærergruppa om dette. Leif forteller at de etter motstand fra lærerne valgte å gå bort fra denne 

måten å gjøre det på: «Fordi det var det som skjedde på det første prosjektet, hvor de kommer 

inn på et faglag – vet du hva, du er bare irriterende. Komme bare inn med noen greier som vi 

skal gjøre.» Det kan synes som om denne måten å drive gruppeveiledning på gikk på akkord 

med det lærerne i faglaget opplevde at de hadde behov for å gjøre, og at dette forsøket med å 

bruke veiledning som en form for kollektiv regulering ble feilslått, noe vi finner støtte til hos 

Kvam (2009). Leif sier at hovedmålet innenfor alle veiledningsformene de hadde på 

Piggsopp skole var at lærerne skulle dele sin praksis med hverandre. De forsøkte derfor å 

legge til rette for dette på ulike måter, blant annet at lærerne skulle observere hverandre. De 

la ganske frie rammer der det ikke skulle være noen opplevelse av kontroll. Leif håpte at 

dette var noe som lærerne faktisk følte var nyttig: «Vi ville at det her skulle komme litt 

innenfra, et opplevd behov. Og så prøvde vi på alle mulige måter å lirke det behovet da.»  

 

Rektor Leif mener at lærerne verdsatte tiden som var satt av til gruppeveiledning: «Men det 

var bra bruk av avdelingstid for her snakket de "ped", ikke sant. Man snakket om 

undervisning, så lærerne likte det.» Nora opplevde at lærerne var motiverte for å jobbe med 

gruppeveiledning når det var noe som var nytt, og når det var noe man konkret kunne bruke i 

egen undervisning: «Jeg opplevde i hvert fall første gangene at det var en sånn giv. Både at 

vi utviklet metoder, opplegg som vi så funket bra, som fremdeles er i bruk.»   

Innenfor Lesson Study var det en forutsetning at lærerne skulle bli enige om et fokusområde. 

Dette står i kontrast med Gjems’ (1995) syn på at deltakerne ikke bør komme til enighet i 

gruppeveiledning med tanke på deres ulike kunnskapsbehov. Nora sier at hun stort sett har 

hatt positive erfaringer når det gjelder å jobbe med en felles problemstilling i 

gruppeveiledning. Hun har likevel hørt om noen grupper der det har vært ganske stor 

uenighet om valg av tema og metoder og at det har vært noen samarbeidsproblemer, men hun 

mener at dette har vært spesielle tilfeller. Hun har opplevd at selv om noen i gruppa har vært 

negative til å samarbeide i utgangspunktet har de blitt revet med når gruppa har kommet i 

gang med et forskningsspørsmål: «Selv de som ikke var så positive i utgangspunktet har hatt 

en stolthet over det en har fått gjennomført, og det har vist seg når en har lagt det fram for 

personalet.» Didrik på sin side peker på at fokuset på et spesifikt forskningsspørsmål kunne 
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føre til at nytteverdien ble liten: «I Lesson Study er det en ting du ser på og det er ikke 

nødvendigvis noe du kommer til å bruke.»  

 

Funnene i dette delkapittelet viser at ledelsen la føringer for gruppeveiledningens fokus på 

Piggsopp skole, innenfor en vid ramme. De viser også at problemstillingene gruppene valgte i 

fellesskap innenfor disse rammene både kunne virke motiverende, og begrense lærernes 

opplevde nytteverdi av gruppeveiledningen. 

 

Kantarell skole: Skolens eller lærernes kompetansebehov 
På Kantarell brukte ledelsen en litt annen innfallsvinkel til hvilke problemstillinger lærerne 

kunne jobbe med i gruppeveiledningen, enn det som ble gjort på Piggsopp. Våre informanter 

sier at lærerne i stor grad stod fritt til å velge problemstilling for veiledningssamtalen etter 

hva de hadde behov for på det aktuelle tidspunkt. Parallelt med den ukentlige 

gruppeveiledningen hadde skolen også fokus på satsningsområder innenfor strategisk plan. I 

forbindelse med dette var det en egen prosjektgruppe som prøvde ut ting som de presenterte 

for hele personalet. Og da viste det seg ifølge Ella at alle gruppene hadde vært gjennom 

satsningene fra strategisk plan i løpet av året uten at ledelsen direkte hadde styrt dette:  

 

Da kom det jo fra personalet når de var klar. Nå har jeg fire stykker som hopper på 

bordet. Den begrepsopplæringa kan du ta så langt du vil, jeg er ikke der nå, men nå 

er jeg her. Kan vi se på det nå. Da må vi få dem ned fra bordet. 

 

Solveig forteller at ledelsen var opptatt av å vise at de støttet lærernes arbeid med 

gruppeveiledning: «Når en lærer har stått frem foran personalet kan ledelsen støtte med 

forskning og bruke noen eksempler – at når dette har blitt gjort slik så vil dette kunne føre 

til...med bakgrunn i forskning. Det skaper motivasjon hos lærene!» Sitatet kan sees i lys av et 

sosialkonstruktivistisk perspektiv der å bruke teorien som et formidlingsredskap for å forene 

formell og uformell kunnskap er en målsetning i gruppeveiledning (Stålsett, 2009, s.124; 

Heikkinen et al., 2011; Killén, 2012).  

 

Assisterende rektor Solveig understreker betydningen av at lærerne selv formulerte 

problemstilling: «Det går ikke an å legge alle inn i samme rammen når man skal ha 

gruppeveiledning. Da må de få lov å føle hva de har behov for å jobbe med, hva de trenger å 

jobbe med.» Hun sier videre at for lærerne var gruppeveiledningen den viktigste timen i uka, 
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og at de kjempet for å beholde den timen hvis noe av fellestiden måtte utgå: «Da tenkte vi at 

nå har vi fått til noe veldig bra! Fordi de hadde en sånn driv om å ha det selv, og de så sånn 

nytten av det.» Ella bekrefter Solveig sitt utsagn om at timen som var satt av til 

gruppeveiledning var populær blant lærerne: «Og den timen var hellig. Kom de og rørte den 

så ble det krig. Og det var en sånn glede å sitte og diskutere pedagogikk i en time. Man 

opplevde det som utrolig meningsfullt.» Ella forteller videre at lærerne hadde en diskusjon 

med ledelsen i oppstarten av gruppeveiledningsprosjektet om hvem som skulle bestemme 

problemstilling. Ella påpeker at ledelsen valgte å lytte til deres budskap om at lærernes 

medbestemmelse og påvirkning er avgjørende: «Dette må være noe som lærere opplever som 

relevant, de må velge problemstilling. Og det fikk vi igjennom. Hver gruppe satt da 

spørsmålet, når en ny periode begynte, hvilke problemstillinger ønsker vi å ta opp. Hvor 

trykker skoen?» Hun sier at noen ganger tok de utgangspunkt i noe de fleste på gruppa hadde 

som utfordring, men det det kunne også være at noen på gruppa ba om hjelp til en konkret 

situasjon i en klasse.  

 

Utsagnene presentert over illustrerer et tydelig funn om at lærernes medbestemmelse og 

eierskap til problemstillingene hadde en sammenheng med høy motivasjon for 

gruppeveiledning, noe vi finner støtte i teorien til Gjems (1995), Heikkinen et al. (2011) og 

Robinson (2014). De fremhever viktigheten av at lærerne selv formulerer målene, slik at de 

får jobbe med de utfordringene de selv opplever, hvilket kan virke motiverende for 

utviklingsarbeidet.  

 
4.2.3 Kompetanseutvikling 
Vi vil i det følgende presentere funn om hvordan gruppeveiledning har hatt betydning for 

lærernes kompetanseutvikling. På hvilken måte opplever informantene at lærerne gjennom 

gruppeveiledning har økt sin undervisningskompetanse, og på hvilken måte ble kompetanse 

utviklet i interaksjonen mellom lærerne?  

 

Individuell og kollektiv kompetanseutvikling på Piggsopp skole 
Rektor Leif og Nora forteller at personalet kunne lære noe av forskningsarbeidet som kom ut 

av de forskjellige Lesson Study gruppene, og at de ferdigutviklede oppleggene ble brukt av 

lærerne. Leif forteller: «Det her er ikke forskningsbasert, men jeg vet at mange av Lesson 

Studyene ble plukket opp av personalet.» Didrik på sin side påpeker at 
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undervisningsoppleggene ikke nødvendigvis ble brukt etter at perioden med Lesson Study var 

gjennomført: «Man kommer fram til noen konklusjoner. For å nå det målet så må man gjøre 

sånn og sånn. Da blir det liggende der da. Da har man gjort det.» 

 

I Lesson Study er det veiledningsgruppa som sammen utvikler metoder og 

undervisningsopplegg. Nora forteller at det gjerne ligger mye arbeid bak denne utviklingen, 

og det er viktig at alle på gruppa mener at kvaliteten er god nok før de ferdigstiller 

undervisningsopplegg. Før opplegget skal testes ut for første gang av tilfeldig utvalgt lærer, 

må alle gruppedeltakerne være komfortable med å gjennomføre det, påpeker Nora. Hun sier 

videre at lærernes bevisstgjøring kunne føre til endring: «Jeg opplever at det ikke er bare noe 

en gjør bare der og da og så blir det kastet bort – hvis en ser at det funker så blir det på en 

måte integrert i måten å jobbe på.» Leif understreker at lærerne gjennom gruppeveiledning 

lærte seg å samarbeide bedre: «Men jeg vet at lærerne samarbeidet mer og bedre og lærte seg 

bedre spørsmål. Hvis vi kan si at det her fører til mer samarbeid blant lærerne, så kan vi si ut 

fra forskning, at mer samarbeid gir bedre resultater.» I lys av Hargreaves og Fullans (2012) 

teori tyder utsagnene på funn om at det langsiktige satsningsarbeidet med Lesson Study i 

noen tilfeller bidro til endring av lærernes arbeidsvaner. Samtidig ser ikke det likeverdige 

samarbeidet mellom lærerne ut til å ha vært til hinder for utvikling i motsetning til deres syn. 

 

Didrik opplever at det å observere sammen er en fordel man har i gruppeveiledning, der det 

kan skapes et naturlig rom for faglig diskusjon. Der kan man få bekreftet eller avkreftet sine 

tolkninger, og lære av hverandres perspektiver som ikke var åpenbare for andre: «Kanskje for 

den ene kan det være helt sånn naturlig greie at det dukka opp, men for den andre er det – 

dette var interessant! Da har man flere synspunkter om samme ting da.» Sitatet illustrerer 

betydningen av meningsforhandlinger der deltakerne i gruppa sammen konstruerer kunnskap 

gjennom aktiviteter i forandring, erfaringer og språk (Wenger, referert i Lycke et al., 2011; 

Gjems, 2007). 

 

Utsagnene i dette delkapittelet viser et funn om at lærernes samarbeid ble bedre gjennom 

Lesson Study, og at arbeidsmetodikken kunne bli videreført i andre sammenhenger hvis 

lærerne opplevde at den fungerte bra. Samtidig finner vi at arbeidet med modellen kunne ha 

en kortsiktig virkning på lærernes utvikling. 
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Individuell og kollektiv kompetanseutvikling på Kantarell skole 

Ella og Runa formidler at det å diskutere konkrete aspekter fra undervisningen med 

kollegaene sine hver uke gjorde noe med lærernes selvtillit og trygghet, og at undervisningen 

deres ble mer gjennomtenkt. De mener at dette hevet kvaliteten på undervisningen, og det å 

ha lærere med selvtillit som følte at de mestret undervisningsjobben hadde betydning for 

elevenes læring. De sier at tilbakemeldingene de fikk i gruppa gjorde det tydeligere for dem 

hva som fungerte og ikke i klasserommet. Runa uttrykker det slik: «Jeg kan bruke ganske 

lang tid før jeg føler hva som er bra med undervisningen mi. Og da er det slik at man blir 

sikrere på hva som er bra og hva som er dårlig.» Ella fremhever viktigheten av å få gode 

tilbakemeldinger: «Dette var nok det beste året jeg har hatt som lærer noensinne. Jeg følte at 

nå får jeg det til [...] og det gikk superbra! Ikke i alle timer og klasser, men jeg følte at det 

året hadde jeg selvtillit som lærer.» Ifølge Blegenutvalget referert i NOU (1991:4, 1991, s. 

23) er budskapet i disse utsagnene avgjørende for handlingskompetanse, der selvtillit og tro 

på egne evner ligger i grunn. 

 

Runa opplever at gruppeveiledning er et sted der det er mulig å få korreksjon innenfor 

områder hun ikke selv nødvendigvis hadde fokusert på av egen interesse. Hvor man kan få 

nye innspill på hvordan man kan løse ting som kan være litt ubehagelige og utfordrende å 

forholde seg til. Vi spør Runa om det gruppeveiledningen bevisstgjorde henne på faktisk fikk 

henne til å endre praksis. Hun løfter frem et eksempel: «Jeg svarte for elevene, jeg ga dem 

ikke tid til å svare. Så det her med tenketid er noe jeg har blitt flinkere på etter 

gruppeveiledningen. Det har veldig mye å si for kvaliteten på undervisningen hver dag da.» 

I likhet med Runa viser også Ella til at det å bli utfordret gjennom å lytte til andre læreres 

perspektiver la til rette for at deltakerne kunne endre det som Åberg (2007) kaller inngrodde 

handlingsmønstre: «Det gjør jo noe med at du ikke stagnerer i din egen forklaringsmodell, 

hvorfor det ikke funker i din time. Hvis du vil da så kan du få utfordret de sannhetene som 

gjør at du får sove om natta.» Assisterende rektor Solveig understreker også at ledelsen 

kunne se tegn til kompetanseutvikling hos lærerne: «Og vi så at undervisningen ble bedre for 

eksempel. Og det så vi massevis av eksempler på. Og jeg er ikke i tvil om at undervisningen 

på skolen ble bedre på grunn av den gruppeveiledningen som foregikk.» Unni forteller hva 

hun registrerte av utvikling hos kollegaene: «Den største utviklingen er kanskje evnen til 

selvrefleksjon og viljen til endring. Det tror jeg er det viktigste man får.» 



	55	

Ella trekker frem det relasjonelle aspektet i gruppeveiledningen der det ble skapt en trygghet 

og solidaritet mellom deltakerne, gjennom å vise hverandre både sine sterke og svake sider på 

film: «Jeg tror det var like viktig som alle de andre tingene vi fokuserte på at du fikk noen inn 

som ga deg anerkjennelse for det du gjorde i klasserommet.» Hun nevner dessuten at når de 

forskjellige lærerne søkte veiledning på sine utfordringer i gruppa, hadde man gjerne de 

samme elevene og fikk dermed indirekte innspill til hvordan man kunne løse ting i sine egne 

timer. Runa forteller at hun lærte like mye av samhandlingsprosessene som ble skapt i 

gruppa, som det å få veiledning til å løse konkrete utfordringer i klasserommet. Hun 

beskriver: «Man lærer vel så mye om den type prosess og på en måte hvordan man kan 

angripe en sånn ting uten å sitte i en sånn gruppe, og at du tar med deg en del strategier da.» 

Runa forteller videre at hun ble bedre til å gi tilbakemeldinger, og i likhet med henne peker 

Unni på at lærerne lærte noen teknikker fra veiledningssamtalen som var viktig for deres 

utvikling: «Å bli trent i hvordan stille spørsmål til kollegaer kan være utviklende – komme litt 

vekk fra den inne hos meg så virker det på den måten og på den måten, som jo ikke er så 

veldig konstruktivt.»  

 

Våre informanters fortellinger i dette delkapittelet synliggjør et tydelig funn om at det 

relasjonelle aspektet i gruppeveiledningen bidro til kompetanseutvikling. Trygghet, selvtillit, 

anerkjennelse, mestringsfølelse, bevisstgjøring og endringsvilje er stikkord som beskriver 

våre informanters opplevelser med gruppeveiledning på Kantarell skole. Funnet kan sees i lys 

av sosial læringsteori, der læring skjer i relasjonene mellom deltakerne gjennom deres deling 

av tanker, meninger, følelser og erfaringer (Stålsett, 2009; Gjems, 2007; Åberg, 2007; 

Dysthe, 2001).  
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4.3 Ledelsens tilrettelegging 
I dette delkapittelet presenterer vi data og analyse med mål om å besvare forskningsspørsmål 

2: Hvordan kan ledelsen legge til rette for gruppeveiledning som fremmer profesjonsutvikling 

på skolen? Vi har strukturert teksten med utgangspunkt i analysekategoriene systematisk 

organisering av gruppeveiledning, roller og oppfølging av gruppeveiledning og 

profesjonsutvikling og profesjonsfellesskap. 

 

4.3.1 Systematisk organisering av gruppeveiledning 
I teksten som følger starter vi med å legge frem hvordan skolene organiserte prosessen med 

gruppeveiledning, for deretter å belyse hvilken, og hvor mye tid, som ble satt av til 

utviklingsarbeidet.  

 

Piggsopp skole: Prosess og tid  
Det har vært en prosess å etablere rutiner for gjennomføring av gruppeveiledning på 

Piggsopp skole, både når det gjelder tilrettelegging av tid og valg av veiledningsmodell. I 

oppstartsfasen av prosjektet forsøkte ledelsen å innføre gruppeveiledning i lærernes faglags-

møter. Dette var møter som var populære blant lærerne, som ble brukt til felles 

undervisningsplanlegging. Rektor Leif forklarer:  

 

Den type tid her var ikke riktig fora. Jo, egentlig var det riktig type fora, men det her 

var tid som lærerne hadde sett for seg skulle brukes på en spesiell måte, og når vi 

omdefinerte den, da ble det motstand. 

 

Etter at Leif og veilederne hadde vært på kurs i Lesson Study besluttet de å innføre modellen 

som en form for gruppeveiledning på skolen. Ledelsen bestemte seg da for å organisere 

veiledningstiden på en annen måte enn tidligere. Ledelsen satset mye tid og ressurser, og satt 

av all timeplanfestet møtetid i den perioden prosjektet varte for de ulike gruppene som 

gjennomførte prosjektet. Gruppene var i hovedsak satt sammen av tre-seks lærere innenfor 

fagavdelinger, selv om de etter hvert også satt sammen tverrfaglige grupper. Det var Leif i 

samarbeid med veilederne som valgte ut hvilke grupper som skulle gjennomføre Lesson 

Study på ulike tidspunkter, så fikk disse gruppene beskjed om når det var deres tur. Noen 

lærere kunne bli valgt ut til å delta i flere Lesson Study-prosjekter enn andre i løpet av et år, 

avhengig av hvilke faggrupper de var en del av. Alle gruppene fikk en veileder til å drive 
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prosjektet. Totalt ble det gjennomført ti Lesson Study-prosjekter på hele skolen i løpet av et 

år. Et Lesson Study-prosjekt kunne gå over to-seks uker, og kunne ta 20-25 timer. Nora 

trekker frem at varigheten på prosjektene varierte: «Så det kan jo ta litt tid, noen ganger 

faller timer bort og så er noen syke og så er det ting som skjer, så derfor har det av og til tatt 

litt lang tid». I tillegg til avsatt møtetid fikk gruppene frikjøpt en halv dag til planlegging av 

prosjektet, der det ble satt inn vikar for lærerne som deltok i gruppa. Etter å ha gjennomført 

prosjektet delte gruppa forskningen sin med resten av personalet i fellestid. Rektor Leif 

mener at Lesson Study-modellen var spesielt vellykket fordi rammefaktorene var gode: «Og 

hvis lærerne følte at dette kom oppå alt det andre, - hvor skal vi ta den tida fra, hva er det her 

istedenfor? Det var festlig å være med en gang, men det her[…] så rammefaktorene må være 

der.» Lycke et al. (2011) understreker i likhet med rektors forståelse at det er viktig å sette av 

nok tid for å lykkes med veiledning, og at ledelsen viser at de prioriterer arbeidet.  

 

Selv om Leif og Nora opplevde Lesson Study som vellykket, forteller de at lærernes 

motivasjon for modellen falt etter hvert, og at de opplevde det som merarbeid selv om det var 

satt av mye tid. Leif forklarer hva han mener var årsaken: «Jeg så ikke at ti ganger i året var 

overforbruk. Jeg slet ut organisasjonen på det rett og slett. Det gikk bra i to år, men så var 

det ikke så mange som rakk opp hånda lenger.» Nora sier: «Jeg tenker at nøkkelen er å 

variere metodene – at man gjør det på litt ulikt vis, ulike konstellasjoner, noen ganger styrt, 

noen ganger mer fritt, noen ganger Lesson Study, noen ganger noe annet.» Utsagnene viser 

til et funn om at det trengs ulike former for gruppeveiledning på en skole slik som Åberg 

(2009) også fant i sin studie. I lys av Hargreaves og Fullan (2012) og Robinsons (2014) teori 

om langsom implementering, kan det dessuten synes som at implementeringen av Lesson 

Study på Piggsopp skole har gått for fort frem. 

 

Kantarell skole: Prosess og tid  
I likhet med Piggsopp skole gikk også Kantarell igjennom en prosess med utprøving og 

feiling før de fant frem til en gruppeveiledningsmodell som fungerte. Skolens lærere kjente 

på store utfordringer med elevgruppene, og det hadde vært diskusjoner i personalet om at noe 

måtte gjøres. Ella forteller om et forsøk som ble gjort i forkant av at de startet med 

gruppeveiledning. Ledelsen hadde oppmuntret lærerne til å prøve ut filming av egen 

undervisning, og Ella bestemte seg å gå foran ved å vise filmen fra undervisningen sin til 

resten av personalet. Solveig mener at hennes handling var med på å ufarliggjøre filming av 
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undervisning: «Det var slik det begynte, hun turte å vise det til alle, og en lærer som hadde 

masse respekt, og jeg tror at det at hun turte å gjøre det først, da ble det greit.» 

 

Etter hvert da en av veiledere fikk idéen til gruppeveiledningsmodellen som vi tidligere har 

omtalt som Kantarell-metoden, ble denne først prøvd ut med noen få lærere før den ble 

innført systematisk for hele personalet. Ledelsen valgte å sette av en fast time til 

gruppeveiledning i uka. Denne tiden tok de av den ukentlige to-timers fellestiden som 

tidligere hadde blitt brukt til mer praktiske og koordinerende aktiviteter eller til eksterne 

kursholdere. Når de startet opp med gruppeveiledning omdisponerte de fellestiden slik at de 

aktivitetene de tidligere hadde brukt hele fellestiden på, nå ble komprimert ned til en time. 

Ella formidler at den andre timen ble brukt til gruppeveiledning: «Det pedagogiske 

utviklingsarbeidet ble mer systematisert. Og ingen unnskyldning for å bruke tid til klipping 

og laminering – det var ikke lenger definert som pedagogisk utvikling.» Her ser vi hvordan 

ledelsen løste organiseringen av gruppeveiledning som utviklingsarbeid med å fordele tiden 

på en måte som er i tråd med Kunnskapsdepartementets (2017b) føringer. Disse føringene 

viser til at ledelsen må legge til rette for gode samarbeidsstrukturer for å utvikle personalets 

profesjonskompetanse, et perspektiv vi også finner støtte i veiledningsteorien til Lycke et al. 

(2011). Både Ella og Solveig forteller at lærerne omfavnet endringen av fellestiden, og at 

lærerne ønsket å skjerme tiden som var satt av til gruppeveiledning. Runa og Ella påpeker at 

lærerne opplevde gruppeveiledning som så meningsfullt at perioden gikk litt av seg selv. 

Runa formidler:  «Og så heldigvis da, for ledelsen på skolen så var interessen for dette 

såpass stor at lærerne selv ville ha det, og det fungerte såpass bra at lærerne ville fortsette 

med det.»  

 

I dette delkapittelet finner vi at restrukturering og endring av innholdet i fellestiden, der 

lærerne selv kunne definere behovet for kompetanseutvikling skapte motivasjon for lærernes 

læring. Funnet er i tråd med Gjems’ (1995) syn på gruppeveiledning om at lærerne selv bør 

definere behovet for kompetanse med utgangspunkt i sine egne praksiserfaringer. 

 

4.3.2 Roller og oppfølging av gruppeveiledning  
Ledelsene på både Piggsopp og Kantarell skole har tatt et valg om å oppnevne egne veiledere 

fra lærerstaben som veiledere for sine kolleger. Disse har alle veiledningskompetanse, og de 

har fått avsatt tid i stillingene sine til å drive med veiledning. I tillegg til å være 
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gruppeveiledere driver de også med individuell veiledning av lærere. Vi vil i det følgende se 

på hvordan ledelsen argumenterer for dette valget, og hvordan våre lærerinformanter 

opplevde denne rollefordelingen. Vi vil også belyse hvordan ledelsen og veilederne 

samarbeidet om å følge opp veiledningsprosessen, og hvorvidt lederne komplementerte dette 

med bruk av skolevandring. 

 
Veilederrollen på Piggsopp skole 
På skolen har ledelsen gitt tre-fem lærere ti-tjue prosent nedslag i lærerstillingene sine for å 

fungere som veiledere for sine kollegaer, både til veiledning individuelt og i gruppe. Dette er 

lærere som enten har søkt på veilederstillingene eller blitt oppfordret til å søke. Veilederne 

har kompetanse på veiledning, enten fra videreutdanning i veiledning eller fra eksterne kurs. 

Rektor Leif begrunner valget om å gi lærere veilederrollen, etter at ledere hadde fungert som 

veiledere tidligere:  

 

Fordi om du er en god leder så betyr det ikke at du er en god veileder, du er ikke valgt 

ut fordi du er en god veileder. Så da gikk vi over til at kollegaveilederne skulle ta over 

mye av veiledningen på skolen. 

 

Utsagnet viser at Leif har en holdning om at veiledningskompetanse er viktig for kvaliteten 

på veiledningen. Hans perspektiv er i tråd med Gjems (1995), Åberg (2007) og Killéns 

(2012) syn om at en oppnevnt veileder må veiledningskompetanse. Leif sier at målsetningen 

med å oppnevne kollegaveiledere var å bruke dem som verktøy for å utvikle det profesjonelle 

læringsfellesskapet. I tillegg til å drive med veiledning individuelt og i gruppe, kunne de også 

lede utviklingsarbeid for hele personalet i for eksempel fellestid. Han mener at lærerne heller 

ville høre på veilederne enn ledelsen i slike sammenhenger: «Der var veilederne på en måte 

instrumentene som vi brukte, og jeg følte de ble brukt veldig effektivt. Det er noe annet når 

avdelingslederen står og pisker enn når veilederen…fordi ingen misforstår eller har mistillit 

til en veileders intensjoner.»  

 

Både Nora og Didrik fremhever at det er lettere å oppnå tillit som veileder når man er en 

kollega som ikke har makt over lærernes ansettelse slik som en leder har. Didrik forteller at 

en del lærere føler større trygghet når det er en kollega som veileder dem enn en leder. Han 

understreker også symmetrien som eksisterer i forholdet mellom kollegaveilederen og 
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lærerne i gruppa: «Men det er ikke sånn at når du er veileder så kan du alt når det er snakk 

om det elevfaglige eller didaktiske. Da finner man ut svaret sammen kanskje.»  

 

Oppfølging og samarbeid mellom ledelse og veiledere på Piggsopp skole 
Rektor Leif på Piggsopp skole forteller at han hadde ukentlige møter med veilederne. Dette 

var noe han begynte med da han var assisterende rektor, men han anså disse møtene som en 

så viktig stemme mellom ledelse og ansatte at han ønsket å fortsette og delta i disse møtene 

også etter at han gikk over i stillingen som rektor. Han omtaler veilederne som flinke folk og 

at de visste om alt som skjedde på huset. Han brukte derfor veilederne som en pekepinn på 

hvordan han kunne tilpasse utviklingen til skolekonteksten, også utover veiledning: 

 

Jeg spurte dem om alt mulig annet også, som en plangruppe, for jeg hadde tilgang på 

dem, men hvis jeg innenfor veiledning sa: skal vi prøve den veiledningstypen her? Da 

sa de: nei, det her kommer ikke til å funke. Så vi hadde et veldig godt samarbeid sånn. 

 

I utsagnet kan vi spore en forståelse av distribuert ledelse der Leif tilrettelegger for 

demokratiske prosesser i møte med veilederne og lytter til deres meninger (Aas & Paulsen, 

2017). Leif ønsket også at det skulle være et tett samarbeid mellom veiledere og 

avdelingsledere, slik at de kunne utfylle hverandre i avdelingsmøter der veilederne har mer 

innsikt i lærernes utviklingsbehov. Dette sier han imidlertid at han ikke kom helt i mål med 

før han sluttet som rektor på skolen. Følgende utsagn fra Nora bekrefter dette: «Det som var, 

var at det var en del lærere som følte at det i høst ble en del ekstraarbeid, og så fortalte 

lederen at da trenger du ikke fokusere på det, da kan du heller gjøre noe annet.» Leif 

forteller om en annen utfordring de hadde i oppstarten av arbeidet med gruppeveiledning, 

knyttet til samarbeidet mellom ledelsen og veilederne. Veilederne hadde blitt sendt til lærerne 

for å sette i gang et oppdrag fra ledelsen: «Så det her ble feilslått. Det jeg prøver å si er at 

når veilederne ble opplevd som en forlenget arm av ledelsen da fungerer det ikke. Det burde 

vært en leder som gikk inn å gjorde det der, ikke sant.» 

 

Parallelt med gruppeveiledningen gjennomførte ledelsen skolevandringer, både planlagte og 

mer spontane besøk. Didrik sier at han opplevde skolevandring som uproblematisk, men 

bemerker at det ikke må forveksles med veiledning: «Skolevandring, ja det har jeg fått. Da er 

det mest tilbakemelding da, tenker jeg. Tilbakemelding på det man har utøvd, ikke 

veiledning.»  
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Funn i dette delkapittelet vitner om en distribuert form for ledelse på Piggsopp skole, der det 

er lærere med veiledningskompetanse som også har et symmetrisk forhold til sine kolleger 

som blir ansett som best egnet for veilederrollen. Samtidig synliggjør utsagn at en distribuert 

ledelsesform ikke nødvendigvis er gjennomgående i hele organisasjonen. I en tidlig fase av 

arbeidet med gruppeveiledning finner vi en top-down tilnærming i gjennomføringen (Åberg, 

2009; Helleve et al., 2019), og at skolevandringen bærer preg av en direkte form for 

veiledning, hvilket har likhetstrekk med veiledningslogikken til New Public Management 

(Stålsett, 2009).  

 

Veilederrollen på Kantarell skole 
På Kantarell er det i likhet med på Piggsopp skole lærere som fungerer som veiledere. De 

hadde fem veiledere som hver seg hadde en time nedslag i uka for å følge opp 

gruppeveiledningen. Disse hadde rollen som gruppeveiledere i hver sin veiledningsgruppe. 

Alle hadde kompetanse i veiledning som de hadde opparbeidet enten gjennom eksterne 

veiledningskurs, videreutdanning eller opplæring internt på skolen av de veilederne som 

hadde kompetanse.  

 

Assisterende rektor Solveig forteller at det var et bevisst valg at det var lærerne som fungerte 

som veiledere fremfor en leder. Hun mener at dette valget var veldig viktig, og at hun som 

leder aldri var tilstede under veiledningssamtalene: «[...] at min leder tenker slik – at nå får 

jeg ikke til det. For de lærerne var det lettere å snakke sammen på lik fot...jeg tror de fikk mer 

ut av det fordi de var bare med hverandre.» Solveigs forståelse kan sees i lys av Gjems’ 

(1995) perspektiv om at lærernes tillitt til sin leder ikke er et tilstrekkelig grunnlag for en fri 

refleksjon i veiledningssamtalen, der kunnskapsforståelse og avgjørelsesmyndighet kan 

forveksles hvis leder har rollen som veileder. Ella støtter utsagnet om at symmetrien mellom 

veileder og veisøker er viktig for å kunne reflektere fritt rundt sin praksis. I tillegg påpeker 

hun at oppdatert erfaring har en betydning for veilederens legitimitet: «Å få veiledning av en 

som ikke har stått i klasserommet på ti år – du aner ikke hva jeg snakker om, det er lenge 

siden du har kjent det på kroppen, så slutt å fortelle meg noe som helst.» Ella trekker også 

frem at veiledning ikke handler om å kopiere andre, men at det skal være en støtte til å finne 

sine egne løsninger : «Det var et poeng at det er lærere som skal veilede lærere og at selv om 

det kan være en erfaren lærer som veileder en mindre erfaren lærer, så skal det aldri være en 

overføring av kunnskap.»  
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Når ledelsen observerte lærerne gjennom skolevandring kunne de være gode til å gi lærerne 

både støtte og tilbakemeldinger, men Ella mener at dette ikke kan kalles veiledning. Unni 

understreker at kvaliteten på skolevandringene er avhengig av lederens kompetanse på 

veiledning: «Veldig mange ledere misforstår hva dette vil si og er ikke trent til 

mentorteknikker selv og da ødelegges jo det tillitsforholdet.» Solveig har følgende utsagn om 

verdien av skolevandring: «Noen skoleledere tenker at nå må vi begynne med skolevandring 

og går i klasserom også skjer det ikke noe. Det blir helt meningsløst. Du må få lærerne til å 

kjenne på hvorfor er dette bra og til nytte.» De siste utsagnene peker på at en leder som skal 

gi tilbakemelding må både ha noe kompetanse innenfor veiledning, og samtidig ha kjennskap 

til lærernes motivasjon for egen utvikling. Dette står i kontrast med Robinsons (2014) syn på 

skolevandring der leder bruker sjekklister basert på sine egne ønsker for lærers utvikling.  

 

Oppfølging og samarbeid mellom ledelse og veiledere på Kantarell skole 
I likhet med Robinsons (2014) perspektiv var ledelsen på Kantarell skole tett på lærernes 

læring selv om de ikke ledet gruppeveiledningen direkte. Hver uke møttes veilederne i en 

prosjektgruppe der de skrev et referat til assisterende rektor Solveig. Slik kunne hun følge 

med på utviklingen og fokuspunkter som lærerne jobbet med i gruppeveiledningene. En gang 

i måneden hadde også prosjektgruppa møte med Solveig. Ingen personlig informasjon om 

hva som foregikk i veiledningssamtalene ble utvekslet. Solveig sier hun hadde full tiltro til 

kvaliteten på samtalene og fikk god innsikt: «Hvor står de, hva vil de prøve på neste gang. 

Det var en veldig god måte for både å holde litt kontroll på hva som foregikk, og å kunne 

være med å se hva lærerne jobbet med.» Hun brukte denne informasjonen også til å se 

lærerne. Våre lærerinformanter opplevde at ledelsen var synlige og at de ganske ofte kom på 

observasjon i klasserommene. Solveig forteller at hun gjennom referatene oppdaterte seg på 

lærernes fokusområder før hun observerte undervisningen, og derfor kunne gi relevante 

tilbakemeldinger: «Det hadde vært veldig dårlig gjort av meg å se på noe helt annet i 

lærernes undervisning. Da var det det jeg gikk for å se på! Fordi jeg visste det var dette de 

jobbet med, og ville forbedre.» Solveig trekker frem sin rolle i oppfølging av 

gruppeveiledningsprosessen: 

 

Den timen her da har vi gruppeveiledning på timeplanen, da skal vi jobbe med det. 

Og det må holdes oppe, for i begynnelsen så er det jo ofte spennende og nytt og gøy 

og lærerikt alt sammen og så kommer jo på en måte hverdagen og det er da det er 

viktig at det opprettholdes.  
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Solveig forteller videre at arbeidet med gruppeveiledning stanset etter at hun sluttet på 

skolen. Hun tror at grunnen til at gruppeveiledningen opphørte var at prosjektet ikke ble fulgt 

opp, og at det derfor døde ut av seg selv. Hun forteller videre at når sentrale lærere innenfor 

gruppeveiledningsprosjektet sluttet, klarte de ikke å opprettholde det lenger. Unni bekrefter 

dette: «Veldig mange av de erfarne mentorene sluttet – det ble ikke driftet på samme måten 

med spørreguiden og måten å drive veiledning på. Det ble vannet ut, folk visste ikke hvordan 

det skulle gjøres.» 

 

Informantenes utsagn i dette delkapittelet viser et funn om at en viktig forutsetning for 

veiledningen på Kantarell var en symmetrisk relasjon mellom deltakerne og veileder i 

gruppeveiledningen, hvilket la grunnlag for en åpen dialog i veiledningssamtalen. Funnene 

viser også at et tett samarbeid mellom ledelse og veiledere var viktig for oppfølgingen av 

prosjektet, i tillegg til veiledernes veiledningskompetanse. Denne tette oppfølgingen 

muliggjorde også at ledelsens skolevandring kunne ta utgangspunkt i lærernes behov for 

utvikling.  

 

4.3.3 Profesjonsutvikling og profesjonsfellesskap 
Vi vil i det følgende belyse hvordan lederne og lærerne på våre to skoler opplever at 

gruppeveiledning har hatt betydning for profesjonsutvikling og profesjonsfellesskapet. På 

hvilken måte gruppeveiledning har bidratt til læring, og hvordan de opplever at dette arbeidet 

hadde sammenheng med endring av praksis individuelt og eller kollektivt, er temaer vi skal 

løfte frem.  

 

Piggsopp skole 
Når vi spør rektor Leif om hvor viktig gruppeveiledning var for skolens utvikling svarer han 

at den hadde en avgjørende betydning: «Det var avgjørende for den organisasjonen som jeg 

prøvde å bygge, fordi jeg har sånn tro på det profesjonelle læringsfellesskapet.» Han 

understreker at det å skape en delingskultur i personalet var veldig viktig for 

læringsfellesskapet, og at dette var et sentralt fokus i avdelingsmøtene som i stor grad ble 

brukt til lærernes læring. Leif forteller også at det er en forventning om at lærerne skal ha en 

høy grad av samarbeidsevne, og at dette dessuten formidles til lærere som ønsker å jobbe på 

Piggsopp skole. Videre sier han at han har liten tro på privatpraktiserende lærere.  
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Hvis man ønsker en skolekultur preget av åpenhet og samhold der personalet støtter 

hverandre, er det jo nettopp det metoder som blant annet gruppeveiledning og observasjon er 

egnet til, formidler Leif: «Sånn at hvis man ønsker en kultur der det er åpenhet, der det er 

åpne dører og der man hjelper hverandre, der det er lov til å feile. Altså alle står jo og feiler 

hele tiden i klasserommet.» Leif forteller videre at det var når de innførte Lesson Study på 

skolen, at observasjon fikk en viktig rolle i endringen av skolekulturen: «[...] men bieffekten 

eller hovedeffekten er at det åpner klasserommene fullstendig.» Nora trekker også frem at 

observasjon er en integrert del av hverdagen på skolen, både når det gjelder ledere og 

kollegaer som kommer på besøk. Hun sier at de ansatte er veldig åpne, og at dette er en 

forventning: «Du kan ikke jobbe her hvis du lukker døra for observasjon.» Didrik bekrefter 

utsagnene til Nora og Leif: «Og det er ikke så vanskelig å spørre noen om å observere dem, 

om de har lyst til å få besøk. Mange åpne folk som bare åpner døra – vær så god.»  

 

Både Nora og Didrik fremhever at samarbeidskulturen har godt feste på Piggsopp skole, og at 

man må være villig til å jobbe i team som ansatt på skolen. Didrik påpeker at det tette 

samarbeidet mellom lærerne på skolen gjør noe med mentaliteten i personalet. Han sier at de 

ansatte er veldig åpne og at man kan diskutere pedagogikk og spørre hverandre om hjelp også 

utenom de fastlagte møtene: «Når du er ferdig med undervisningen din så går du og 

diskuterer med en kollega. Hvis vedkommende har tid – den timen gikk sånn og sånn. Og så 

begynner man å snakke, hva var det du gjorde?» Nora trekker frem at Lesson Study gjorde 

noe med profesjonsfellesskapet: «Drøfting av de spørsmålene har en stor verdi. Det er 

trening på observasjon av læring. Jeg tror det er fint å etablere både felles forståelse, felles 

språk og felles utprøving av noe.» Både Nora og Leif mener at arbeidet med 

gruppeveiledning har og har hatt stor betydning for skolens delingskultur. Leif formidler at 

delingen av kunnskap som ble gjort stegvis fra Lesson Study-gruppene til avdelingene og til 

slutt for hele personalet hadde en god spredningseffekt: «Veldig mye i Lesson Study har 

overføringsverdi. Det hadde en smittende effekt, spredning, også til andre steder.» Likevel 

påpeker Didrik at Lesson Study er en modell som har røtter i en annen kultur, og kanskje ikke 

er helt tilpasset den norske skolekulturen. Han mener at når man har erfart noe en gang så er 

man fornøyd og bygger nødvendigvis ikke videre på erfaringen: «Vi stoler på at det vi har 

erfart er nok og da kan vi ta det videre, men det skjer kanskje ikke alltid at man husker på 

den gangen man hadde[...] » 
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Funnene i dette delkapittelet tyder på at Lesson Study bidro til en åpen delingskultur i tråd 

med myndighetenes intensjoner (Kunnskapsdepartementet, 2017a). Skolens arbeid med 

gruppeveiledning påvirket både formelle og uformelle praksisfellesskap på skolen, der begge 

læringsfellesskap er viktig ifølge Brown og Duguid referert i Irgens (2016, s. 168). 

 

Kantarell skole 
Unni fremhever at ledelsen på skolen har blitt utøvd med høy grad av tillit, noe som har gitt 

lærerne tid og rom til å drive med utviklingsprosjekter som har vokst ut av personalet. Tiden 

har blitt skjermet fra prosjekter som har blitt pålagt skolen ovenfra. Unni forteller videre at 

hun har en opplevelse av at ledelsen og lærerne jobbet mot samme mål: «Så ledelsen vi har 

hatt har jo på en måte blitt med på våre prosjekter. Det er min oppfattelse, det er jo ikke 

sikkert at de ser det på samme måte. Eller vi har utviklet oss sammen.» I tråd med Lycke et 

al. (2011) sitt perspektiv trekker Solveig frem at ledelsen støttet lærernes arbeid med 

gruppeveiledning, blant annet ved å fremheve betydningen av utviklingsarbeidet: «Det 

prøvde vi å gjøre ofte, og å trekke fram gode eksempler, fordelen med å gjøre det. Vi fikk ofte 

lærerne til å stå frem å fortelle selv om erfaringer de hadde gjort seg foran hele personalet.»  

 

Både Ella og Runa fremhever at gruppeveiledningen hadde en viktig rolle i å etablere en 

delingskultur på skolen der lærerne støttet hverandre også utenfor veiledningssamtalene. Ella 

formidler: «Det er noe med å etablere, ikke bare den delingskulturen men den kulturen for å 

ville hverandre vel, at det har potensiale til å gjøre noe med andre diskusjoner i personalet 

også.» I tillegg til at gruppeveiledning la til rette for lærernes refleksjoner og faglige deling 

understreker Runa hvilken rolle dette arbeidet hadde for profesjonsfellesskapet: «Man får litt 

mer følelsen av å være et kollegie, og at du er innenfor et felt og at det er en profesjon, og at 

man blir inspirert til å utvikle seg. Det er jo viktig for skolens indre liv.» Solveig forteller 

videre at en styrke med gruppeveilednings-prosjektet var at lærerne var så ærlige med 

hverandre. Selv om noen lærere var skeptiske til å filme seg selv i starten, ble alle med etter 

hvert av eget ønske. De lot lærerne utvikle seg i sitt eget tempo, og det at ingen ble tvunget til 

å gjøre dette mener hun var et viktig grep for å få alle med. Samtidig sier hun at det var en 

forventning om at skolens lærere jobbet sammen med åpne dører, og at det er en del av 

skolens kultur. Dette ble også kommunisert til lærere som ville søke jobb på skolen: 

«Her er det ikke ene praksis, og her lukker du ikke døra og styrer ikke på med det du vil selv, 

men her jobber vi sammen. Det tror jeg er veldig viktig.» Hun sier også at selv om skolens 

lærere jobber mot noen felles mål så var det rom for lærernes autonomi, og det var noe de har 
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vært opptatt av å bevare. Ella og Unni bekrefter Solveigs utsagn om en åpen-dør kultur på 

Kantarell. Ella sier at etter at skolen innførte gruppeveiledning gikk de fra å ha lukkede til 

åpne dører, og at ingen reagerte på om ledelsen kom inn for å observere i klassene: 

 

Det ble liksom helt ufarlig å gå ut og inn, så det ble en sånn følelse på skolen da. Jeg 

husker jeg så opp en gang og da stod rektor og hjalp en elev. Jeg merket ikke at han 

kom inn i rommet.  

 

Både Runa og Ella fremhever at de opplevde en trygghet i personalet. Hun sier at selv om 

uenigheter kunne bli synliggjort i gruppeveiledning, var det en trygghet i gruppa som bidro til 

at det ikke oppstod konflikter: «Det er alltid ting man er uenig i, og det blir kanskje noen 

ganger tydeligere i gruppeveiledning [...] Men det ble ikke noe dårligere heller, det kan jeg 

ikke si.»  

 

Assisterende rektor Solveig forteller om ledelsens motivasjon for å satse på 

gruppeveiledning: «Motivasjonen var jo å få det profesjonelle lærersamarbeidet satt i system. 

Det er en stor motivasjon for det, og ikke minst at vi vet at det er noe av det som har mest 

effekt på elevenes læring.» Hun sier videre at drivkraften bak det var å kunne bruke lærerne 

til å veilede og utfordre hverandre, og skape et driv og ønske om å ha en best mulig praksis i 

klasserommet. Unni og Ella formidler at personalet på Kantarell kan karakteriseres som svært 

kompetente og med et høyt ambisjonsnivå. De sier også at lærerne har forpliktet seg til de 

fokusområdene som lærerne sammen har kommet frem til. Unni uttrykker at 

profesjonsfellesskapet på skolen var, og fortsatt er preget av lærere som er opptatt av 

kunnskaps- og vitenskapelig basert endringsarbeid. Lærerne fokuserer på å selv ta ansvar for 

endring fremfor å sette skylden på utfordrende elever, noe hun vurderer som en kultur som 

har satt seg. Hun mener at gruppeveiledningen bidro til dette, selv om det var et godt 

profesjonelt samarbeidsklima på skolen også før de begynte med gruppeveiledning. Hun 

eksemplifiserer personalets dialoger slik: «Man sitter ikke her og diskuterer tyggis eller 

enkeltelever[...], sånn som du gjerne kan oppleve mange andre steder. Folk er opptatt av 

overordnede problemstillinger. Det er veldig deilig.» Selv om informantenes fortellinger kan 

tyde på at det eksisterte en generell holdning i personalet om å ta et felles ansvar for skolens 

utvikling, synes det også som gruppeveiledning bidro til å utvikle deltakernes 

helhetsperspektiv på egen virksomhet (Gjems, 1995; Åberg, 2007). Solveig må tenke en 
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stund når vi spør henne om hun opplevde noen ulemper med gruppeveiledning. Hun nevner 

nyansattes manglende eierskap til prosjektet, noe hun tror skyldes at de ikke hadde vært 

inkludert i innføringsprosessen av gruppeveiledning. Tross prosjektets sterke forankring på 

skolen døde det til slutt ut, noe hun uttrykker at hun er overrasket over: «Og da er det 

vanskelig å komme inn i det, det fikk ikke sette seg som en så sterk kultur som jeg trodde det 

skulle gjøre da.»  

 

Funnene i dette delkapittelet viser at gruppeveiledningen på Kantarell skole bidro til en kultur 

preget av åpenhet og deling, samtidig som det var rom for lærernes autonomi, noe som er en 

forutsetning for profesjonsutvikling ifølge Kunnskapsdepartementet (2017a) og Postholm og 

Rokkones (2012). Våre informanter beskriver et tillitsfullt miljø, og et personale som utviklet 

seg sammen mot et felles mål. 
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5 Drøfting og analyse 
Vi skal i følgende kapittel analysere og drøfte empirien fra forrige kapittel for å svare på vår 

problemstilling: Hvilken betydning har gruppeveiledning for læreres kompetanseutvikling og 

hvordan kan ledere bruke gruppeveiledning som metode for profesjonsutvikling på egen 

skole? Vi vil ta i bruk teori og forskning fra kapittel 2 i drøfting og analyse av våre funn. 

Kapittelet er strukturert etter hovedfunnene fra det forrige kapittelet presentasjon av data og 

analyse, og disse vil bli drøftet og analysert gjennom de fire delkapitlene: Læring gjennom 

relasjonene i gruppeveiledning, veiledningsmodell og motivasjon for kompetanseutvikling, 

gruppeveiledning som systematisering av profesjonsutvikling og veilederrollen og distribuert 

ledelse. 

 

5.1.1 Læring gjennom relasjonene i gruppeveiledning 
Ifølge Gjems (1995) og Stålsett (2009) kan det relasjonelle mangfoldet i gruppeveiledning 

øke motivasjonen for læring. Vi vil i det følgende drøfte hvordan samspillet mellom lærerne i 

gruppene påvirket deres kompetanseutvikling. Selv om de to skolene i vår studie har valgt 

ulike modeller for gruppeveiledning kommer det tydelig frem at det relasjonelle aspektet i 

gruppeveiledning bidrar til at lærerne samarbeider bedre, jobber mot et felles mål og utvikler 

et felles språk. Dette funnet stemmer overens med funn fra Åbergs (2007) studier om lederes 

bruk av gruppeveiledning. Ledere og lærere på begge skoler forteller at tiden som var satt av 

til gruppeveiledning var verdsatt av lærerne fordi de kunne diskutere pedagogiske 

utfordringer.  

 

Våre data viser at spesielt på Kantarell skole understreker både lærere og leder at lærerne 

kjempet for å verne om tiden som var satt av til gruppeveiledning fordi de opplevde denne 

tiden som så meningsfull. På både Piggsopp og Kantarell skole er det lærerne på gruppene 

som sammen formulerer en problemstilling og fokus for sitt utviklingsarbeid. Det er likevel 

en forskjell på hvordan lærerne finner veien frem mot målene de har satt sammen på gruppa. 

Mens lærerne på Piggsopp skal komme frem til et undervisningsopplegg i fellesskap, kunne 

hver enkelt lærer på Kantarell fokusere mer på sine spesifikke utfordringer innenfor den 

problemstillingen gruppa hadde bestemt. Det er tilsynelatende derfor et større rom for 

individuelle variasjoner på Kantarell, men det er relasjonene mellom lærerne i gruppa der de 

støtter og utfordrer hverandre som bidrar til utvikling hos den enkelte. Selv om en av 

hovedintensjonene med modellen var å åpne opp for ulike perspektiver, skulle det i liten grad 
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gis direkte råd, og det var hver enkelt gruppedeltaker som gjennom refleksjon skulle finne sin 

egen vei. Film som verktøy hjalp deltakerne til å konkretisere og sette ord på sine 

praksishandlinger slik at lærerne i fellesskap kunne gjøre taus kunnskap eksplisitt. Modellen 

fremstår som demokratisk, der deltakerne fikk trening i og opparbeidet seg kompetanse på 

samtaleferdigheter som å lytte, stille spørsmål og å gi tilbakemeldinger. Vi har funn som 

viser at lærerne gjennom å lytte til hverandres perspektiver ble kjent med nye tilnærminger 

som utfordret deres innarbeidede vaner og holdninger. Handlingskompetanse omfatter både 

holdninger, kunnskaper og ferdigheter (NOU 1991: 4). Når ny kunnskap oppstod i dialogen 

mellom lærerne i gruppa kunne deltakerne se kjente situasjoner med nye øyne og etter hvert 

endre en holdning. Vi kan kjenne igjen dette i Åbergs (2007) teori som sier at det er i dialog 

med andre at vår forståelse kan problematiseres slik at vi kan endre oss. 

 

Ifølge Gjems (1995) må det ikke være et mål å bli enige i gruppeveiledning. Både på 

Kantarell og Piggsopp forteller våre informanter at det sjelden var utfordringer med 

uenigheter og konflikter i gruppene. Likevel nevner de at uenigheter kunne bli synliggjort i 

gruppene, men at dette ikke opplevdes som noen utfordring siden det var så trygge miljøer i 

gruppene. En utfordring i forhold til Lesson Study modellen er at alle lærerne på gruppa skal 

komme frem til en enighet om hvordan undervisningsopplegget skal utformes. Selv om det 

var mulig å ha ulike meninger på Piggsopp, måtte lærerne på gruppa til syvende og sist bli 

enige. Dette står i strid med Gjems’ (1995) teori om at det er viktig at deltakerne får beholde 

sin egenart, og selv velge mellom handlingsforslagene og derfor ikke kan komme til enighet. 

Det er likevel en del av Lesson Study-syklusen at lærerne skal reflektere sammen etter 

observasjon av gjennomført undervisning når opplegget bearbeides (Ebeltoft, 2018; Munthe 

et al., 2015; Utdanningsdirektoratet, 2015). Hvis man bruker refleksjon i tillegg til 

observasjon og dialog som verktøy kan taus kunnskap gjøres eksplisitt (Aas & Paulsen, 

2017). Derfor er det viktig at det settes fokus på refleksjon som essensielt for lærernes 

utvikling i revideringsarbeidet av undervisningsopplegget. Imidlertid ser vi at lærerne på 

Piggsopp opplevde modellen som krevende og omfattende, og at det derfor ble gjort 

tilpasninger for at arbeidet skulle virke overkommelig nok til at lærerne beholdt motivasjonen 

til å bruke den. Det er ikke refleksjon, perspektivmangfold og samtaleferdigheter som 

fremstår som fokus i Piggsopp-informantenes fortellinger, men snarere det gode samarbeidet 

og ferdige undervisningsopplegget som kunne brukes som en modell og ressurs for god 

undervisning. Dette aspektet har likhetstrekk med mesterlæretradisjonen, der modellering er 

en sentral del av veiledningen. Robinson (2014) hevder at ulike synspunkter på undervisning 
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kan virke hemmende grunnet manglende standarder. I tråd med hennes perspektiv er det 

mulig at Piggsopp-lærernes samarbeid om å komme frem til ett felles svar i gruppa, trygget 

lærerne på sine avgjørelser om at arbeidet deres kunne bedømmes som god undervisning. 

Lesson Study la en ramme for at lærerne i gruppa kunne støtte seg på hverandre når de i 

fellesskap konstruerte et undervisningsopplegg. Alle lærerne på gruppa måtte føle seg trygge 

på at kvaliteten på opplegget var bra nok, før en tilfeldig lærer ble trukket ut for å være gjøre 

første utprøving. Lærerne i gruppa hadde derfor et felles ansvar for kvaliteten på økta, selv 

om bare en av dem skulle gjennomføre i første omgang. Våre funn viser at lærerne opplevde 

trygghet i situasjonen der de ble observert, der fokuset var på elevenes læring i relasjon til 

hvordan selve undervisningsopplegget fungerte. Å lede en økt som er i høy grad 

gjennomarbeidet vil også kunne gi lærerne en mestringsfølelse og motivasjon både 

individuelt og kollektivt.  

 

Selv om Robinson (2014) hevder at for mange alternativer kan gjøre det vanskelig for lærere 

å avgjøre hva som er god undervisning, ser vi ikke tegn til at lærerne opplevde dette på 

Kantarell. De forteller om hvordan det å bygge hverandre opp ved å synliggjøre hverandres 

styrker ga dem en følelse av å bli anerkjent, og at de opplevde mestring og selvtillit. Lærerne 

støttet altså hverandre slik at deltakerne selv kunne ta et valg om hva som ville være den 

beste praksisen i sitt klasserom. Funnet sammenfaller med forskning fra metastudien til 

Tynjälä et al. (2019) som viste at økt selvtillit var blant de positive utfallene av 

gruppeveiledning. Ifølge Blegenutvalget referert i NOU (1991: 4) er selvtillit og tro på egne 

evner en grunnleggende forutsetning for handlingskompetanse. Funnene fra våre to skoler 

viser at gruppeveiledning ga lærerne mestringsfølelse. Dette er et interessant funn sett opp 

mot tall fra TALIS (OECD, 2014) som viser at norske lærere er blant de som har lavest 

mestringsforventning til undervisningssituasjonen. Funn fra samme undersøkelse viser også 

at mestringsforventninger henger sammen med deltakelse i profesjonelle 

utviklingsaktiviteter. Når den samtidig peker på at mange lærere ikke observerer eller gir 

tilbakemeldinger til hverandre, styrker det våre funn om at gruppeveiledning med 

observasjon og veiledningssamtale øker lærernes mestringsfølelse.  

 

Vi finner at det krever en gjennomtenkt og kunnskapsbasert samtalestruktur for at 

veiledningssamtalen skal kunne utvikle deltakernes kompetanser. Både gruppedeltakerne og 

veiledere må ha kunnskap om hva som er en god veiledningssamtale. Samtalen i gruppa må 

ledes i riktig retning, og på en slik måte at den inviterer inn alle de ulike lærernes 
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perspektiver. På begge skoler har oppnevnte lærere med veilederkompetanse hatt en viktig 

rolle i dette henseendet, noe vi vil komme tilbake til i delkapittel 5.1.4 om veilederrollen. 

Våre funn viser at det er vesentlig å følge veiledningssamtalens rammer, da det uten disse er 

fare for gjentagende problemstillinger som kan føre til mangel på utfordringer. Funnene 

indikerer også at det er viktig at veiledningssamtalen legger til rette for et klima som har en 

god balanse mellom støtte og utfordringer.  

 

Ifølge Killén (2012) er det viktig at det skapes trygghet på gruppene for at lærerne skal våge å 

eksponere sin manglende kompetanse, noe som stiller krav til gruppesammensetningene. På 

Kantarell hadde ledelsen og veilederne satt sammen grupper med utgangspunkt i hvordan de 

antok at lærere med ulike egenskaper kunne utfylle hverandre, uavhengig av fagbakgrunn. 

Ledelsen på Piggsopp lot i hovedsak lærernes fagkombinasjon avgjøre hvilke lærere som ble 

satt sammen på gruppe. Våre funn viser at dynamikken i gruppene på begge skolene med 

noen få unntak fungerte veldig godt. På Kantarell var det uttalt at man måtte trene opp en 

trygghet for å vise sine utfordringer til hverandre gjennom film. Selv om filmen synliggjorde 

at lærerne hadde noen utfordringer, fokuserte de samtidig på at det var mye lærerne fikk til. 

Guiden for veiledningssamtalen la føringer for at man skulle fokusere på positive aspekter 

ved filmen først. Lærerne beskriver grupper som bar preg av samhold og tilhørighet der 

støtten fra hverandre var et fundament til tryggheten de opplevde. Gjennom å vise sine 

svakheter for hverandre synes det som at det ble skapt et rom for toleranse og solidariske 

holdninger. Dette sammenfaller med funn fra studien til Tynjälä et al. (2019) om at et åpent 

miljø med gjensidig tillit er nøkkelforutsetninger for vellykket gruppeveiledning.  

 

På den andre siden fant vi også tegn på at lærere unngikk å vise frem sine svake sider på film, 

til fordel for å vise frem hva de fikk til. Siden gruppa var satt sammen av lærere med svært 

ulik erfaring var det et stort sprik mellom det deltakerne opplevde som utfordrende i 

klasserommet. Dermed var det ikke mye å lære for en erfaren lærer når for eksempel en 

nyutdannet ville vise frem noen elementære mestringsopplevelser. Dette kan i likhet med 

funn fra Geeraerts et al. (2015) sin studie implisere at det er viktig å vie oppmerksomhet til 

nye og erfarne læreres ulike oppfatninger om hvilke behov gruppeveiledningen kan møte.  

Den heterogene gruppesammensetningen påvirket i dette tilfellet den erfarne lærerens 

muligheter for kompetanseutvikling. Dette står i kontrast til Killéns (2012) syn om at 

heterogene grupper kan være en fordel fordi lærere med ulik erfaring kan lære av hverandre. 

Her fungerer heller ikke observasjon som verktøy for å tilpasse eller gjenskape ferdigheter 
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slik som Aas og Paulsen (2017) hevder at det kan gjøre. Hvis man ikke opplever at 

veiledningssamtalene gir et utbytte, vil motivasjonen utebli. Vi ser altså at utfordringer med 

både gruppesammensetning og dialog kan være en barriere for at gruppedeltakerne vil 

eksponere sin manglende kompetanse. Likevel har vi tydelige funn fra begge skolene i vår 

studie om at lærerne lærte av hverandre gjennom observasjon enten i form av video eller i 

direkte observasjon i klasserommet. Våre informanter forteller at de lot seg inspirere til å 

plukke opp idéer fra sine kolleger enten gjennom gruppeveiledningen eller som et resultat av 

denne. De hadde derfor mulighet til å tilpasse og gjenskape det repertoaret av ferdigheter som 

de har observert (Aas & Paulsen, 2017).  

  

5.1.2 Veiledningsmodell og motivasjon for kompetanseutvikling  
For å kunne si noe om gruppeveiledning som metode faktisk var et godt valg for å utvikle 

kompetanse på skolene i vår studie, må vi ifølge Robinson (2014) blant annet vurdere om 

læringsaktiviteten har relevans for læringsinnholdet. I vårt tilfelle betyr det at 

gruppeveiledning må være relevant for å utvikle lærernes kompetanse innenfor valgte 

utviklingsfokus. Det er dessuten viktig at utviklingsfokus må handle om de utfordringene 

lærerne opplever (Gjems, 1995; Hargreaves & Fullan, 2012; Robinson, 2014). 

Vi vil i det følgende drøfte om gruppeveiledning som læringsaktivitet var relevant for de 

læringsbehovene lærerne opplevde, og om dette hadde sammenheng med lærernes 

kompetanseutvikling.  

 

Ledelsens utgangspunkt for å velge gruppeveiledning som metode for kompetanseutvikling 

var veldig ulike på Piggsopp og Kantarell skole, selv om målsetningene om å til syvende og 

sist forbedre elevenes læringsresultater var forholdsvis like. På begge skoler ønsket ledelsen 

at gruppeveiledning skulle bidra til at lærerne delte erfaringer og samarbeidet om å utvikle 

praksis. Både Piggsopp og Kantarell drev med individuell veiledning før de satte i gang med 

gruppeveiledning, og så det potensialet som veiledning hadde for utvikling av lærernes 

praksis. Veiledning i grupper ble valgt fordi dette kunne effektivisere denne utviklingen ved å 

nå ut til flere lærere. Med svært ulike situasjoner på de to skolene, ligger lærernes opplevde 

behov for kompetanseutvikling også langt fra hverandre. På Kantarell viser våre funn at 

personalet opplevde et reelt behov for endring før de satte i gang arbeidet med 

gruppeveiledning. Det var skolens veiledere og lærerne som tok initiativet til å innføre 

metoden, og ledelsen lyttet til deres ønske. Fremfor å få eksterne aktører inn i skolen for å 
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forsøke å heve lærernes kompetanse, ville lærerne bruke de ressursene de selv satt på. De 

kjente selv mye bedre til hvilke utfordringer de stod i på skolen enn det noen utenfra gjorde. 

Slik som i Åbergs (2007) syn på veiledning ser vi her at de ansatte tar et felles profesjonelt 

ansvar for skolens utvikling, der de ikke ønsker å bli kompetanseutviklet av andre. Ledelsen 

på Kantarell ser verdien i lærernes driv for egen kompetanseutvikling gjennom 

gruppeveiledning, de viser at de støtter prosjektet og de kan se at det skjer en endring. Våre 

informanter uttaler at det har vært en vilje i ledelsen til å la lærerne jobbe med prosjekter de 

selv fant meningsfulle, i stedet for å velge en top-down strategi slik som Åberg (2009) i sin 

studie finner at er viktig å unngå hvis man skal lykkes med utviklingsprosesser.  

 

På Piggsopp har også lærerne hatt innflytelse på hvordan skolen skulle jobbe med 

gruppeveiledning. Da ledelsen lette etter et innpass for å sette i gang gruppeveiledning, valgte 

de modell sammen med veilederne. Vi har derimot ingen funn som viser at lærerne opplevde 

et reelt behov for endring slik de gjorde på Kantarell. Piggsopp på sin side var en ganske ny 

skole, med et nytt og ungt personale som hadde lite motstand når det kom til å prøve nye ting. 

Grunnen var derfor godt redet for ledelsen til å skape den utviklings- og delingskulturen de 

hadde visjoner om. Rektor hadde en sterk tro på at gruppeveiledning kunne være et verktøy i 

denne prosessen. Han ønsket at gruppeveiledning skulle brukes til å spre god praksis mellom 

lærerne på skolen, og derfor var det også viktig at observasjon var en del av valgt modell. 

Skolen var organisert etter fagavdelinger, der lærerne viste motivasjon for å samarbeide i 

faglag. Lesson Study som modell er godt egnet for veiledning i faggrupper, og derfor kan det 

tyde på at valg av modell var godt tilpasset skolens kontekst. Dermed synes det som om at 

det var gode vilkår for at kompetanseutviklingen kunne bli en integrert del av skolens 

virksomhet, slik som Gjems (1995) og Åberg (2007) hevder at gruppeveiledning kan legge til 

rette for. 

 

I tillegg til at læringsaktiviteten i seg selv må være relevant for læringsinnholdet (Robinson, 

2014), må lærerne også oppleve at innholdet er rettet mot utfordringene deres (Gjems, 1995; 

Hargreaves og Fullan; 2012, Robinson, 2014; Åberg, 2009). Vi fant at veiledningsmodellens 

grad av fleksibilitet hadde en betydning for lærernes opplevelse av å få dekket sine behov for 

hjelp til sine utfordringer. En fordel med å bruke gruppeveiledning som metode er ifølge 

Gjems (1995) at lærerne selv kan definere sine kompetansebehov, og det er vesentlig at 

veiledningsgruppa selv formulerer sine mål. Selv om det på både Piggsopp og Kantarell var 

lærerne som formulerte problemstillingene for utviklingsarbeidet i gruppeveiledningen, viste 



	 74	

det seg at de to ulike modellene ikke hadde like stort rom for å tilpasse seg lærernes 

kompetansebehov. Vi finner derfor at det ikke er gruppens målformulering alene som avgjør 

om veiledningen er godt egnet til å løse lærernes utfordringer, men at valgt modell også har 

mye å si. På Piggsopp ser vi at nyhetsverdien til Lesson Study modellen hadde en 

motiverende effekt på lærerne i starten, samtidig som den la til rette for at lærerne kunne 

utvikle seg i dybden innenfor valgt problemstilling. Selv om modellen krevde mye 

arbeidsinnsats fra lærerne var de ivrige de første gangene de deltok. Men etter hvert ble det 

mindre populært å delta blant annet fordi lærerne måtte legge ned mye arbeid innenfor 

spesifikke områder som ikke alle lærerne så like stor nytte av. Det kan tyde på at Lesson 

Study ikke var så godt egnet for å tilfredsstille de ulike deltakernes kunnskapsbehov. Dette 

samsvarer med funn fra Åbergs (2009) forskning som viser at det er viktig å være observant 

på at det kan være behov for ulike utviklingsfokus i gruppeveiledning. I tillegg finner hun i 

likhet med Hargreaves og Fullan (2012) at manglende opplevelse av nytteverdi, vil legge et 

dårlig grunnlag for refleksjon over egen praksis. Likevel har vi funn som viser at 

undervisningsoppleggene som var de konkrete resultatene av Lesson Study prosjektene, ble 

benyttet av lærere i etterkant. Derfor kan en nytteverdi bli synlig etter endt periode med 

gruppeveiledning. Imidlertid kan det være en utfordring hvis ikke arbeidsinnsats står i forhold 

til opplevelse av nytteverdi, noe som kan sette en demper for lærernes motivasjon for å delta. 

 

Våre funn viser at gruppeveiledningsmodellen som ble brukt på Kantarell hadde et større rom 

for å tilpasse seg de behovene lærerne kontinuerlig opplevde i sin kontekst, enn det Lesson 

Study har. Den tok også høyde for individuelle tilpasninger. Selv om lærerne på Kantarell 

formulerte problemstilling sammen i gruppa i likhet med det lærerne på Piggsopp gjorde, la 

de på Kantarell i større grad til rette for at enkeltlærere i gruppa skulle løfte frem sine 

utfordringer innenfor problemstillingen. De tok også tak i andre utfordringer som oppstod 

fortløpende, selv om de ikke var direkte knyttet til valgt fokusområde for perioden. Dette 

bidro til at lærerne opplevde gruppeveiledningen som relevant for utfordringer i et situert 

perspektiv. Denne fleksibiliteten til å treffe lærernes aktuelle behov var en tydelig fordel den 

egenutviklede modellen til Kantarell hadde. Det ser ut til at det var aksept for ulike 

kunnskapsbehov slik som Gjems (1995) hevder er viktig for deltakernes utvikling. 

Assisterende rektors utsagn om at lærerne på Kantarell hadde en egen driv for å gjennomføre 

gruppeveiledning kan vitne om at de opplevde motivasjon som følge av veiledningens 

nytteverdi. 
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Både på Kantarell og Piggsopp synes det som at gruppeveiledning førte til at lærerne ble 

bevisstgjorte potensielle utviklingsområder innenfor egen praksis, som de kanskje i 

utgangspunktet ikke var klar over. Observasjon og film tydeliggjorde lærernes utfordringer 

og hvordan deres praksis påvirket elevenes læring. Slik kunne nye behov for 

kompetanseutvikling drøftes i samtalene med kolleger etter hvert som de oppstod.  

 
5.1.3 Gruppeveiledning som systematisering av profesjonsutvikling  
Vi vil i dette delkapittelet drøfte om de valgene ledelsene tok når det gjelder systematisering 

av gruppeveiledning hadde betydning for profesjonsutviklingen på våre to skoler. Ifølge 

Postholm og Rokkones’ (2012) forskningsreview lærer lærere best på arbeidsplassen i 

samarbeid med kolleger hvis de får støtte fra ledelsen, får sette mål de er opptatt av og kan 

være autonome i egen utvikling. Dette fordrer en ledelse som lytter til lærerne og leder med 

tillit. Det betyr at det må legges noen rammer for lærernes samarbeid som gir rom for at 

lærerne kan utvikle seg autonomt sammen med kolleger og gi rom for å jobbe målrettet med 

utviklingsarbeid de er motivert for.  

 

Selv om det er viktig å sette av tid til lærersamarbeid, er ikke dette tilstrekkelig for at 

profesjonsutvikling mellom lærerne skal finne sted. Ledelsene på både Kantarell og Piggsopp 

besluttet å omdisponere eksisterende møtetid for lærerne til å handle mer om 

profesjonsutviklende aktiviteter. Gjennom gruppeveiledning sørget de for gode strukturer for 

samarbeid, der støtte og veiledning mellom kolleger fremmet en delings- og læringskultur, i 

tråd med Kunnskapsdepartementets (2017b) føringer. På Kantarell valgte ledelsen å legge om 

strukturen på den ukentlige fellestiden. Lærersamarbeid av praktisk og koordinerende art, i 

tillegg til kompetanseutvikling fra lite verdsatte eksterne aktører, måtte vike for 

profesjonsutvikling innenfra skolen selv. På denne måten klarte ledelsen å legge til rette 

systemer som lot lærerne bruke samarbeidet til utvikling, fremfor overflatisk samarbeid slik 

som tall fra TALIS (OECD, 2014) viser er dominerende i norsk skole. Lærerne ønsket selv 

denne endringen, og fant det mer meningsfullt å drive pedagogisk utviklingsarbeid gjennom 

gruppeveiledning der de kunne bruke sine egne kompetanser som ressurs, og å jobbe mot mål 

som de var opptatte av. Her ser vi tegn til at lærerne fikk muligheten til å være autonome i 

egen utvikling, og at de slik fikk oppfylt en viktig forutsetning for læring ifølge forskningen 

til Postholm og Rokkones (2012).  
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På Piggsopp møtte ledelsen utfordringer i innføringsfasen av arbeidet med gruppeveiledning, 

i søken etter en passende møtetid for lærerne. Da de omdisponerte lærernes faglagstid til 

arbeid med gruppeveiledning, fikk de motstand fra lærerne. Lærerne opplevde da at 

betydningsfull tid til felles undervisningsplanlegging forsvant til fordel for gruppeveiledning. 

Rektor valgte å lytte til lærerne og prioriterte da heller i perioder å bruke det meste av 

lærernes fellestid og avdelingstid til gruppeveiledning. I tillegg satt han inn ressurser for å 

frigjøre lærerne når det var behov for ekstra veiledningstid. Rektor uttrykker at det å sette av 

tilstrekkelig med tid var avgjørende for å lykkes med gruppeveiledning, i tillegg til tydelige 

rammefaktorer, noe funn fra metastudien til Tynjälä et al. (2019) også viser. Samtidig 

praktiserte han tillitsbasert ledelse, med et håp om at lærerne selv skulle motiveres av et 

behov for utvikling.  

 

Vi ser at det er noen likhetstrekk mellom hvordan ledelsen på våre skoler satt 

gruppeveiledning i system. På begge skoler lytter lederne til lærernes innspill vedrørende 

innføringen av gruppeveiledning på skolene. Lærerne har fått innflytelse og 

medbestemmelse, noe funn fra både Åberg (2009) og Colbjørnsens (2014) studier viser er 

sentralt for å lykkes med utviklingsprosesser. Lederne tar dessuten på alvor at det å drive 

utviklingsarbeid gjennom gruppeveiledning er tidkrevende og rydder tid i lærernes bundne 

møtetid. Det er også ulikheter mellom hvordan skolene systematiserte gruppeveiledningen. 

På Kantarell gjennomførte lærerne ukentlige veiledningssamtaler i faste grupper som ble 

skiftet etter noen måneder. På Piggsopp ble ti ulike lærergrupper hvert år valgt ut til å 

gjennomføre en Lesson Study-syklus for til slutt å presentere for hele personalet. Det er en 

kontrast mellom lærernes reaksjoner på ledelsens omdisponering av felles møtetid på 

Kantarell og Piggsopp. Lærerne på Kantarell omfavnet den nye bruken av fellestid, da den 

gikk fra å bli brukt til noe de opplevde som unyttig til noe de fant meningsfullt. På Piggsopp 

viste lærerne motstand da ledelsen ville ta bort faglagstiden som de på sin side opplevde som 

nyttig bruk av tid. Vi kan sammenlikne møtetidene ledelsene omdisponerte til 

gruppeveiledning på både Piggsopp og Kantarell med det som i TALIS (OECD, 2014) 

omtales som samarbeid av overflatisk art. Innunder denne kategorien tilhører blant annet 

samarbeid som omfatter koordinerende aktiviteter og utveksling av undervisningsmateriell. 

Det å fjerne møtetid for en slik type samarbeid til fordel for mer utviklingsorienterte møter vil 

kunne føre til merarbeid for lærerne. Det er viktig at ledere erkjenner at lærere også trenger 

tid til denne type samarbeid, hvis de skal få lærerne til å gå inn i felles utviklingsprosjekter 

som gruppeveiledning med en positiv innstilling. Rektor på Piggsopp gjorde nettopp dette, og 
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ved å endre tidspunkt og sette av mer tid fikk han lærerne med seg. Det kan imidlertid være 

en utfordring å finne nok tid, men hvis man ser til Kantarell synes det at ved å omdisponere 

en tid som ikke fremstår som meningsfull for lærerne, kan ledelsen lykkes med å motivere 

lærerne til deltakelse.  

 

Våre funn viser at ledelsen på Kantarell skjermet lærerne for myndighetenes eksternt pålagte 

oppgaver for at lærerne skulle kunne jobbe med utviklingsprosjekter de selv brant for, slik 

som gruppeveiledning. Dette viser at ledelsen har måttet ta et valg mellom myndighetens 

krav og lærernes ønsker, noe som Colbjørnsen (2014) i sin studie finner at kan være et 

dilemma for skoleledere. Ledelsens valg om å støtte lærernes prosjekter, der de ukentlig og 

kontinuerlig kunne videreutvikle sin kompetanse gjennom gruppeveiledning, kan ha hatt en 

avgjørende betydning for lærernes læring hvis vi ser til forskningen til Helstad (2014) og 

Postholm og Rokkones (2012). Det er også tydelig at lederne på både Kantarell og Piggsopp 

hadde en langsiktig tankegang der de prioriterte lærernes arbeid med gruppeveiledning over 

flere år. Dette tyder på at de tok høyde for at det å implementere kollektivt satsningsarbeid er 

en langsom prosess som tar tid, i tråd med teoriene til Hargreaves og Fullan (2012) og 

Robinson (2014). Det langsiktige arbeidet med gruppeveiledning kan også ha spilt inn på 

lærernes motivasjon, sett i lys av Åbergs (2009) forskning. Det kan tenkes at når lærerne 

kunne jobbe systematisk og kontinuerlig med gruppeveiledning over en lang periode ble de 

godt trent i profesjonsutviklende samhandling. Ledelsene la til rette for at lærernes læring 

kunne få en viktig plass i profesjonsfellesskapet. Dette kunne bli innarbeidet i deres generelle 

arbeidsmønster, og slik bli en del av den åpne gode delingskulturen som våre informanter på 

begge skoler forteller om. Etter hvert døde imidlertid gruppeveiledningsprosjektene på våre 

to skoler ut, noe som får oss til å stille spørsmål til om varigheten av slike prosjekter og om 

ledelsen hadde lagt en plan som var tilstrekkelig langsiktig og omstillingsvennlig. Pertoft og 

Larsen (1991) hevder at man ikke må holde på med gruppeveiledning for lenge i fare for at 

det blir preget av harmoni og ikke lenger fornyelse. Vi ser tegn til at dette kan ha skjedd på 

Kantarell der vår informant som opplevde gruppeveiledningens utfasing forteller om 

gjentagende temaer og gruppedeltakere som ikke utfordret hverandre. Dette kan tyde på at 

lærerne fant det krevende å skulle utvikle seg hver uke år etter år, og at det derfor var 

fristende å ty til enklere løsninger som å vise seg frem på sitt beste og gi hverandre ros.  

 

Våre funn kan tyde på at det å balansere frekvensen på gruppeveiledning med prosjektets 

varighet er viktig for å holde lærernes motivasjon oppe. På Piggsopp gikk lærerne etter hvert 
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lei, og rektor mente at han hadde slitt ut personalet gjennom overforbruk av Lesson Study. På 

Kantarell som drev oftere og jevnere med sine ukentlige veiledingssamtaler enn Piggsopp, 

tok det likevel lenger tid før prosjektet svinnet hen. Det ser ut til å være ulike grunner til at 

gruppeveiledning døde ut på Kantarell og Piggsopp. Mens våre informanter på Piggsopp 

mener at Lesson Study-modellen ble brukt i for stor grad, skjedde det etter hvert en utvanning 

av modellen på Kantarell, i tillegg til at utskifting av nøkkelpersoner og ledelse ledet til 

manglende kompetanse i veiledning. Vi stiller også spørsmål til det å bruke en 

veiledningsmodell hver uke i flere år, uten å tilpasse den til en endret kontekst. Nye ansatte 

som kommer til må også få et eierskap i utviklingen, slik som Åberg (2007) fremmer i sin 

teori. De kan dessuten ha andre behov for utvikling, og da kan metarefleksjon være et nyttig 

verktøy for veiledningssamtalens relevans, noe studien til Bjørndal (2009) viser. Funn fra 

Åbergs (2009) studie viser at det er behov for flere former for veiledning av lærergrupper 

innenfor en skole. I tråd med dette kunne kanskje Piggsopp og Kantarell ha motivert et større 

mangfold av lærere hvis de hadde tilbydd et utvalg av veiledningsmodeller. Vi har funn fra 

Piggsopp som peker på at en variasjon av metoder og ulike rammer kunne ha styrket den 

langsiktige utviklingen gjennom gruppeveiledning. 

 

5.1.4 Veilederrollen og distribuert ledelse 
Vi skal i teksten som følger drøfte hvordan ledelsen på skolene fulgte opp 

gruppeveiledningsprosessen, og hvilken betydning dette hadde for profesjonsutviklingen på 

skolen. Våre funn viser at det på begge skoler ble praktisert en distribuert form for ledelse, 

der hele personalet hadde en mulighet til å ta et felles profesjonelt ansvar for skolens 

utvikling gjennom gruppeveiledning (Aas & Paulsen, 2017; Åberg, 2007). Ledelsene på 

Kantarell og Piggsopp praktiserte således en ledelse i tråd med myndighetenes intensjoner, 

noe som blir fremmet blant annet i St. Meld. Nr. 22 ifølge Aas og Paulsen (2017). De ledet 

også med høy grad av tillit, noe som kan ha åpnet opp for at lærerne turte å ta sjanser for å 

fornye praksis og opplevde en sterk tilknytning til profesjonsfellesskapet (Robinson, 2014; 

Ellström, 2004, s. 36).  

 

Det at skolene valgte å oppnevne lærere i veilederrollen fremfor ledere, viser noe av den 

distribuerte og tillitsbaserte ledelsen som fant sted på begge skoler. Dette var et bevisst valg 

fra lederne som ønsket at lærerne skulle oppleve veiledning uten preg av kontroll. De 

understreket at ledere ikke bør ha veilederrollen, og begrunnet dette med at veilederen må 
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være likestilt med lærerne, et perspektiv som finner støtte i Gjems (1995), Lauvås et al. 

(2016) og Killéns (2012) teorier. Slik som Åberg (2007), Gjems (1995) og Killén (2012) 

argumenterer for var også lederne på Kantarell og Piggsopp opptatt av at veilederne hadde 

kompetanse i veiledning, noe alle veilederne hadde tilegnet seg enten gjennom formell 

utdanning eller kurs. Synet samsvarer også med forskningen til Hobson og Malderez (2013) 

og Ulvik og Sunde (2013) som finner at veilederkompetanse er avgjørende for kvaliteten på 

veiledningen.  

 

Våre funn viser at veiledernes funksjon for å lede samtalene i gruppa var av kritisk betydning 

for både fremdrift, samtalens kvalitet og ivaretakelse av alle deltakerne. Dette var en av 

årsakene til at gruppeveiledningen fungerte så godt ifølge våre informanter. I tillegg kommer 

det frem i vår studie at lærere har større legitimitet enn ledere i veilederrollen siden de selv 

har oppdatert erfaring fra egen undervisning. Valget av lærere som veiledere hadde også stor 

aksept hos personalet selv om de hadde tillit til sine ledere. I Utdanningsdirektoratets rapport 

om profesjonsutvikling (Stranden, 2017) fant de at kollegaveiledning og observasjon førte til 

bedre praksis og at en viktig faktor var at lærerne ikke opplevde veiledningen som kontroll. 

Felles for deltakerskolene i prosjektet var at lederne viste vilje til å delegere ledelse blant 

annet til veiledere. I likhet med disse funnene ser vi at den distribuerte ledelsen på skolene i 

vår studie også hadde en betydning for lærernes motivasjon for kompetanseutvikling 

gjennom gruppeveiledning. Assisterende rektor på Kantarell illustrerte at poenget med en 

symmetrisk relasjon mellom veileder og gruppedeltakere var at veiledningssamtalen ble av 

bedre kvalitet. Dette symmetriske perspektivet understrekes også av Gjems (1995) som 

hevder at selv om lærerne har tillit til ledelsen kan det være en utfordring å skille mellom 

kunnskapsforståelse og lederens avgjørelsesmyndighet. I en læreprosess mellom likeverdige 

kunne de skape en fri åpen dialog mellom deltakerne i veiledningssamtalen, der det var rom 

for uenighet og kritisk tenkning fordi ingen hadde veto på sannheten. Samtidig som 

symmetrien skulle ivaretas viser våre funn at var det viktig for kvaliteten på 

gruppeveiledningen at oppnevnte veiledere hadde ansvar for å lede samtalen og prosessen i 

riktig retning. Vi fikk vite at når det ikke lenger fantes kompetente veiledere på Kantarell 

mistet veiledningssamtalene utviklingsfokus, og kan ha hatt en sammenheng med at 

gruppeveiledningsprosjektet etter hvert døde ut. På Piggsopp sa lærerne at 

gruppeveiledningen ikke hadde fungert uten veilederen tilstede.  

Lauvås et al. (2016) fremmer imidlertid et syn på veilederrollen som står i kontrast til det å 

oppnevne noen i en fast rolle som veileder, slik de gjorde på Kantarell og Piggsopp. De 
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hevder at det å lede veiledningssamtalen må gå på omgang mellom lærerne i gruppa, og at de 

på den måten vil opparbeide seg veiledningskompetanse i løpet av prosessen. Selv en 

veileder fra lærerstaben vil forstyrre symmetrien mellom deltakerne mener de. Selv om vi 

ikke har funn som tyder på at veilederne var et hinder for en åpen dialog mellom 

gruppedeltakerne, må vi være åpne for at også en oppnevnt kollegaveileder kan fremtre som 

en aktør med mer makt enn gruppedeltakerne. Det er derfor viktig at samtalene mellom 

veileder og lærere er konfidensielle. På både Kantarell og Piggsopp var dette et viktig 

prinsipp, noe ledere og veiledere hadde en felles forståelse om.  

 

En motvekt til Lauvås et al. (2016) sin totale symmetri i veiledningssamtalen fremmes av 

teoretikere som Kvale referert i Åberg (2007), Hargreaves, Fullan (2012) og Robinson 

(2014). De hevder at en utfordring med det symmetriske perspektivet kan være at lærerne 

ikke vil utfordre og konfrontere hverandre, og at samtalen blir ufokusert og innoverskuende. 

Robinson (2014) argumenterer derfor for at ekstern ekspertise kan fremme profesjonell 

utvikling blant lærerne, hvilken kan være en annen lærer på skolen, i likhet med ordningen på 

Kantarell og Piggsopp. Men i kontrast til perspektivene om at symmetrien mellom 

gruppedeltakerne kunne hemme utvikling i veiledningssamtalen, fant vi at denne symmetrien 

nettopp var en viktig forutsetning for utviklende veiledningssamtaler på våre to skoler. 

Samtidig som at en styrke med gruppeveiledningen på Kantarell nettopp var symmetrien i 

veiledningssamtalene, og at lærerne fikk bruke sine egne ressurser, kan dette også ha ført til 

konserverende veiledningssamtaler i det lange løp, sett i lys av Helstads (2011) studie. I 

likhet med hennes funn kunne lærerne på Kantarell fått mulighet til å få utfordret sine 

eksisterende perspektiver og fått ny innsikt ved å få inn eksterne aktører med 

ekspertkunnskap. 

 

Selv om lederne på Kantarell og Piggsopp la til rette for symmetri og konfidensialitet i 

gruppeveiledningen, finner vi at ledernes tette oppfølging av veiledningsprosjektene også 

hadde en avgjørende betydning for profesjonsutvikling. De var i likhet med Robinsons (2014) 

perspektiv tett på lærernes læring, selv om de ikke direkte ledet utviklingsarbeidet. Gjennom 

samarbeid med veilederne kunne de ukentlig følge opp og styrke fremdriften av 

gruppeveiledningen. På denne måten hadde lederne mulighet til å få innsikt i lærernes 

målsetninger og utvikling. De kunne satse på gruppeveiledning og integrere den som en 

viktig del av skolenes profesjonsutvikling. Samtidig fant vi at det tette samarbeidet kunne 

være en utfordring med tanke på rolleavklaring. Rektor på Piggsopp erfarte tidlig at det er 
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viktig at veilederen ikke blir oppfattet som en som løper ledelsens ærend, et funn vi finner 

støtte til i forskning om veilederrollen (Hobson & Malderez, 2013; Lejonberg et al., 2019). 

Derfor brukte han veilederne som lærernes talerør slik at han sammen med veilederne kunne 

tilpasse gruppeveiledningen til lærernes behov. På Kantarell var også assisterende rektor 

svært tydelig på at det var lærerne som visste hvor skoen trykker, og at hun som leder derfor 

ikke kunne ha en sterk føring på lærernes utviklingsfokus. Men innsikten hun fikk gjennom 

det tette samarbeidet med veilederne brukte hun til å synliggjøre at hun støttet lærernes 

utvikling. I skolevandring var det lærernes egne utviklingsfokus hun tok utgangspunkt i når 

hun ga tilbakemeldinger. Hun mener at dette var svært viktig for lærernes opplevelse av 

skolevandringens nytteverdi. Assisterende rektors tilnærming til veiledning er motstridende 

til Helleve et al. (2019) sitt funn om at ledere har svært ulike forventinger til veiledning enn 

lærere. Hennes måte å gjennomføre skolevandring på står i kontrast til Robinsons (2014) 

fremgangsmåte der det er ledelsen som utformer sjekklister basert på ledelsens målsetninger. 

Hvis ledelsen hadde valgt en slik tilnærming kunne de ikke ha vist at de verdsatte og støttet 

lærernes eget driv for utvikling. Den typen skolevandring som Robinson (2014) fremmer er 

en form for supervisjon og kontroll, og går på tvers med viktige prinsipper for veiledning der 

likeverd mellom veileder og veisøker og en sosiokulturell kunnskapsforståelse ligger til 

grunn. Funn fra begge skoler i vår studie viser også at lærerne definerer skolevandring som 

noe annet enn veiledning. Det på tross av at lederne på disse skolene hadde tillit fra lærerne 

og ga gode tilbakemeldinger. Samtidig var både skolevandring og gruppeveiledning en del av 

helhetsbildet som tegnes på begge skoler der åpne kulturer, felles språk og mål viser seg å 

være fellestrekk.  
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6 Konklusjon og implikasjoner  
I denne studien har vi undersøkt gruppeveiledningens betydning for lærernes 

kompetanseutvikling, og for profesjonsutvikling på skolen. Vårt hovedfunn er at lærerne 

opplever gruppeveiledning som en motiverende metode for kompetanseutvikling hvis de får 

jobbe med problemstillinger de har behov for. Hvis ledelsen tilrettelegger godt, der det er satt 

av nok tid og ressurser, og at prosessen følges opp av både ledelse og kompetente veiledere 

kan gruppeveiledning ha stor betydning for profesjonsutviklingen på skolen. I vår studie har 

metoden vist seg å være godt tilpasset profesjonsutvikling i et situert perspektiv. Dette er slik 

vi vurderer det i tråd med myndighetenes intensjoner. 

 

Myndighetene legger i større grad enn noensinne føringer for at skolene skal tilrettelegge for 

gode profesjonsfellesskap der profesjonsutvikling kan drives innenfra i skolens særegne 

kontekst. Delings- og læringskultur skal skapes gjennom gode strukturer for samarbeid, støtte 

og veiledning mellom kolleger (Kunnskapsdepartementet, 2017b). Selv om tall fra TALIS-

undersøkelsene (OECD, 2010; OECD, 2014; OECD, 2019) viser at lærere opplever en god 

samarbeidskultur på norske skoler, er samarbeidet mer av praktisk og koordinerende art 

fremfor profesjonsutviklende, tross en positiv utvikling de siste åra. Dette impliserer at det 

fortsatt er viktig å fremme profesjonsutviklende samarbeid i norske skoler. Forskning 

(OECD, 2019; Rambøll, 2016) viser også at veiledning brukes i liten grad på norske skoler, 

selv om lederne har tro på at veiledning kan bedre lærernes samarbeid og pedagogiske 

kompetanse. Skolene i vår studie er relevante å forske på i denne sammenheng da de valgte å 

disponere mer av lærernes fellestid til arbeid med profesjonsutvikling, der de brukte 

gruppeveiledning som læringsaktivitet for å styrke profesjonsfellesskapet. Våre funn viser at 

ledelsen må finne en god balanse mellom praktisk og profesjonsutviklende samarbeid, og at 

det er svært viktig å lytte til lærernes behov slik at utviklingsarbeidet kan tilpasses til den 

enkelte skoles kontekst.  

 

Funnene understrekte også viktigheten av at ledelsen anerkjenner at gruppeveiledning som tar 

sikte på profesjonsutvikling av varig art, krever at de tilrettelegger godt med både tid og 

ressurser. De må også vise at de verdsetter og støtter lærernes arbeid, og følge prosjektet tett 

opp for å sørge for fremdrift og felles fokus. Samtidig må de våge å overlate ansvaret til 

andre og stole på at lærerne tar ansvar for egen utvikling. Fremfor å tenke at lærerne er noen 

som skal kompetanseutvikles, må ledelsen legge til rette for at de kan eie sin egen 
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kompetanseutvikling (Åberg, 2007). Hvis lærerne får mulighet til medvirkning ved å bli 

inkludert i planlegging av utviklingsprosesser kan ledelse og lærere jobbe sammen mot 

målene i motsetning til å bruke top-down strategier (Åberg, 2009). Gjennom distribuert og 

tillitsbasert ledelse skapes gode vilkår for kompetanseutvikling innenfra skolen der 

motivasjonen hos lærerne er en viktig drivkraft. Vår studie viser at ved å gi lærere med 

relevant kompetanse og erfaring ansvar for utviklingsprosesser kan ledelsen legitimere og 

sørge for god kvalitet i gjennomføringen. På begge våre skoler ble det satt av ressurser til å 

oppnevne lærere med veilederkompetanse som veiledere for gruppeveiledningen. Disse 

hadde en avgjørende betydning for å lede gode utviklende veiledningssamtaler og prosesser 

der lærerne i gruppa sammen konstruerte felles språk og mål. Det å gi lærere veilederrollen 

framfor ledere hadde også en avgjørende betydning for symmetrien i veiledningssamtalene 

der deltakerne fritt kunne ytre seg og skape et mangfold av perspektiver. Samtidig er en god 

rolleavklaring viktig der veiledernes tette samarbeid med ledelsen må ivareta lærernes tillit, 

og der veilederne fremmer lærernes behov.  

 

Vi finner at gruppeveiledning kan møte den nye læreplanens (Kunnskapsdepartementet, 

2017b) krav om at profesjonsfellesskapet må legge til rette for å utvikle lærernes 

skjønnsbaserte vurderinger gjennom refleksjon, med rom for autonomi som tar vare på 

lærernes handlingsrom. Vi ser også at i tillegg til ledelse, har valg av veiledningsmodell stor 

betydning når det gjelder å møte disse kravene. Modellens fleksibilitet er en avgjørende 

faktor for hvordan man kan tilpasse utviklingen til en skiftende kontekst og til lærernes 

endrede behov. Samtidig som at gruppa setter felles mål er det viktig å ta vare på den enkelte 

lærers autonomi og handlingsrom. Det er mangfoldigheten av perspektiver i gruppa som 

ligger til grunn for en utvidet kunnskapsforståelse som bidrar til at deltakerne kan fornye sin 

praksis. Dette stiller krav til at det i gruppeveiledning må være rom for at lærerne kan være 

uenige, og at hver enkelt kan ta selvstendige avgjørelser for sin praksisutøvelse. Dette fordrer 

at miljøet i gruppa er trygt og bærer preg av at lærerne støtter hverandre. Det må legges til 

rette for gode relasjoner mellom deltakerne der det er aksept for å feile slik at de med 

trygghet kan eksponere sine svakheter. Ved å bruke en form for observasjon som metode i 

gruppeveiledning kan lærerne tydeliggjøre sine utfordringer for hverandre, samtidig som det 

gir rom for å synliggjøre styrker. Da kan lærerne også dele god praksis, og gi hverandre 

anerkjennelse som kan bidra til høyere mestringsfølelse. Taus kunnskap kan løftes frem og 

gjøres eksplisitt gjennom dialogen. Det er imidlertid viktig for lærernes motivasjon for 

utvikling at det er en balanse mellom støtte og utfordringer i gruppeveiledningen. 
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Veiledningssamtaler som stimulerer til refleksjon rundt egen og andres praksis, kan øke 

lærernes endringsvilje som er nødvendig for kontinuerlig læring. På denne måten kan 

gruppeveiledning være et godt verktøy for læreres læring slik at de blir godt rustet for å møte 

komplekse utfordringer i skolehverdagen. En forutsetning for å skape et utviklingsvennlig 

miljø i gruppene er at modellen har tydelige rammer og at prosessen er godt systematisert. 

Gjennom det systematiske arbeidet med gruppeveiledning får lærerne trening i en måte å 

samtale og samhandle på som kan bli en integrert del av profesjonsfelleskapet også utenfor 

gruppeveiledningens kontekst. Et profesjonsfellesskap som karakteriseres av åpenhet der 

praksis deles, og lærerne både støtter og utfordrer hverandre samtidig som de jobber mot 

felles mål, har gode vilkår for profesjonsutvikling. 

 

De to skolene i vår studie hadde erfaringer med gruppeveiledning over en lengre periode fra 

oppstart til avslutning. Dette ga oss muligheten til å få innsikt i fenomenet i et langsiktig 

utviklingsperspektiv, og her finner vi også noen implikasjoner for praksis. Våre funn viser at 

det å holde lærernes motivasjon for gruppeveiledning oppe etter å ha deltatt over lengre tid, 

eller å ha arbeidet intensivt med metoden kan være en utfordring. Dette sier oss at selv om en 

veiledningsmodell viser seg å fungere veldig godt må ledelsen vurdere om modellen må 

tilpasses nye situasjoner, eller endre modell og strategi når tiden er moden for det. Det må 

legges en langsiktig plan som samtidig er fleksibel nok til å imøtekomme lærernes 

utviklingsbehov som oppstår underveis. Veilederen har også et viktig ansvar for å lede 

veiledningen fremover gjennom gruppens ulike utviklingsfaser. Ved å sette av tid til 

metarefleksjon kan veilederen få den innsikten hun/han trenger for å lede prosessen godt. 

Dette kan også danne et grunnlag for lærernes kontinuerlige medvirkning i 

utviklingsarbeidet. Med tiden vil endringer i personalet, og lærernes utvikling av kompetanse 

gjøre det nødvendig å justere organiseringen av gruppeveiledning. Dette kan blant annet 

handle om å sette sammen nye grupper og fordele nye ansvarsroller. Lærere vil ha ulike 

behov for utvikling, og slik som Åberg (2009) fant i sin studie bør man møte disse ved å ha 

forskjellige former for gruppeveiledning på en skole. 

 

Vi ser flere muligheter for videre forskning i lys av våre funn i denne studien. 

For det første kunne det gitt oss en enda bedre innsikt i fenomenet gruppeveiledning ved å 

belyse perspektiver fra flere aktører i skolen som har hatt befatning med gruppeveiledning. 

For det andre fremtrer veilederrollen som svært betydningsfull for kvaliteten på veiledningen. 

Dette gir implikasjoner for distribuert ledelse og nye profesjonsroller i skolen. For det tredje 
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står spenningsforholdet mellom myndighetenes føringer og skoleutvikling innenfra fram som 

interessant.  

 

Vår studie har en svakhet ved sitt begrensede omfang. For å styrke studiens validitet og å få 

en større innsikt i fenomenet gruppeveiledning kunne vi både ha benyttet oss av 

metodetriangulering og eventuelt utvidet vår utvalgsstørrelse. Ved å intervjue flere lærere fra 

samme skole kunne vi ha sørget for et mer variert utvalg, med lærere som hadde vært 

deltagere i ulike grupper. Vi kunne også ha intervjuet flere lærere fra samme 

veiledningsgruppe. Disse justeringene kunne gitt oss et enda bedre bilde av hvilke aspekter 

som hadde betydning for gruppeveiledning som metode for kompetanseutvikling. De to 

skolene som utgjør vårt utvalg er dessuten svært forskjellige både med tanke på størrelse og 

skoleslag, noe som er en svakhet. På den annen side hadde begge skolene lang erfaring med 

fenomenet gruppeveiledning noe som gjorde dem svært relevante for vårt forskningsformål, 

og dette er en styrke. Selv om å kombinere observasjon med intervjuer i metodetriangulering 

ville gitt en større innsikt i den relasjonelle læringen i en veiledningssamtale, ville dette ikke 

vært mulig på våre skoler siden gruppeveiledningen var avsluttet. Det at vårt utvalg har 

kunnet gi oss innsikt i en langsiktig prosess er også en styrke denne studien har. Et annet 

alternativ til metodetriangulering vi hadde hatt muligheten til ville vært å utforme survey-

undersøkelser for å hente inn data fra et større utvalg av lærerne på skolene.  

 

Gjennom vår studie ser vi at det er behov for videre forskning på veilederrollens betydning 

for skoleutvikling og hvilke rolleavklaringer som blir gjort i et distribuert perspektiv. Dette 

vil ha implikasjoner for om veiledningen får en funksjon som supervisjon eller støtte for 

individuell og kollektiv utvikling knyttet til lærernes praksisutøvelse. Helleve et al. (2019) sin 

studie viser at ledere har svært ulike forventinger til veiledning enn det veiledere og lærere 

har. Nyere litteratur setter fokus på veilederrollens muligheter som en egen profesjon 

innenfor skolen (Lejonberg et al., 2019; Smith & Ulvik, 2010). Samtidig viser forskning 

(OECD, 2019; Rambøll, 2016) at urovekkende få norske skoler tilbyr systematisert 

veiledning for lærere, selv om nesten alle lederne har tro på at veiledning kan heve lærernes 

kompetanse og samarbeidsferdigheter. Dette reiser et spørsmål om norske skoleledere i høy 

nok grad er villige til å sette av tid og ressurser til veiledning og kompetente veiledere. Det å 

ta et valg om å innføre systematisert veiledning stiller også krav til lederes kunnskap om 

veiledning som metode for kompetanseutvikling. 
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Vi ser også et behov for videre forskning på forholdet mellom myndighetenes oppfatning om 

skolenes kompetansebehov og lærernes opplevde behov. Det ville være interessant å studere 

hvordan skoleledere klarer å balansere utviklingen i dette spenningsfeltet. Funn i vår studie 

viser at det å få tilstrekkelig med tid til å jobbe med lærernes egne utviklingsbehov krevde at 

ledelsen skjermet dem for myndighetenes pålagte krav. Ytre målstyring og føringer fra 

myndighetene kan gå på bekostning av et utviklingsarbeid i skolen som er preget av 

autonomi, kritisk tenkning og metodefrihet.  
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Vedlegg 1 - Intervjuguide lærer 
  

 
1) Hvilken rolle hadde du i gruppeveiledningen/e? (deltaker/lærer, veileder, leder).  

 

2) Hvor mange deltakere var det i gruppa og hvordan ble gruppa satt sammen? 

a) Var gruppeveiledningen ledet av en veileder? 

 

3) Brukte dere en bestemt metode innenfor gruppeveiledning? 

 

4) Hva er din opplevelse av gruppeveiledning? 

a) Feks fordeler og/eller ulemper? 

 

5) Hvordan opplevde du kommunikasjonen mellom veileder og veisøkerne, og 

gruppemedlemmene imellom? 

a) Kan du beskrive hvordan samtalen kunne utspille seg? (Dialog, refleksjon) 

 

6) På hvilken måte opplevde du at gruppeveiledningen påvirket din praksis? 

a) Hadde metoden betydning for din og dine kollegers profesjonelle utvikling? 

b) Førte gruppeveiledning til at du opplevede mestring? 

c) Tror du at gruppeveiledning hadde betydning for elevenes læring? 
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Vedlegg 2 - Intervjuguide lærer og veileder  
 

 
1) Hvilken rolle hadde du i gruppeveiledningen/e? (deltaker/lærer, veileder).  

 

2) Hvor mange deltakere var det i gruppa og hvordan ble gruppa satt sammen? 

b) Var gruppeveiledningen ledet av en veileder? 

 

3) Brukte dere en bestemt metode innenfor gruppeveiledning? 

 

4) Hva er din opplevelse av gruppeveiledning? 

b) Feks fordeler og/eller ulemper? 

 

5) Hvordan opplevde du kommunikasjonen eller relasjonen mellom veileder og 

veisøkerne, og gruppemedlemmene imellom? 

b) Kan du beskrive hvordan samtalen kunne utspille seg? 

 

6) På hvilken måte opplevde du at gruppeveiledningen påvirket din og andre læreres 

praksis? 

d) Hadde metoden betydning for din og dine kollegers profesjonelle utvikling? 

e) Førte gruppeveiledning til at du opplevede mestring? 

f) Tror du at gruppeveiledning hadde betydning for elevenes læring? 

 

7) Hvis du skal sammenlikne lærernes læringsmuligheter eller muligheter for 

kompetanseutvikling i gruppeveiledning kontra individuell veiledning: 

- Fordeler og/eller ulemper? 

 

8) Hva er ledelsens motivasjon for å innføre og bruke gruppeveiledning som metode? 

a) Hva er hovedmålet med gruppeveiledning i din skole? 

b) Hvordan ble dette kommunisert til lærerne?  

 

9) På hvilken måte tror du gruppeveiledning kan ha betydning for skolens kultur? 

a) Har det betydning for skolens utvikling? 
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Vedlegg 3 - Intervjuguide leder  
 

 
1) Hvordan ble/blir gruppeveiledningen organisert på skolen/e (tid, frekvens, 

gruppesammensetning)? 

 

2) Hvordan gjennomføres gruppeveiledningene? 

a) Hvem leder gruppeveiledningene?  

b) En bestemt metode?  

à Valg og begrunnelser for metode?  

à Hvem bestemmer tema? 

 

3) Hva er ledelsens motivasjon for å innføre og bruke gruppeveiledning som metode? 

c) Hvordan ble dette kommunisert til lærerne?  

d) Hva er hovedmålet med gruppeveiledning i din skole? 

 

4) Hvordan følger dere opp om gruppeveiledningen fungerer etter intensjonen?  

a) Får dere tilbakemelding fra lærerne? 

b) Har dere innsikt i evt progresjon? 

 

5) Hvilke fordeler og ulemper ser du med gruppeveiledning? 

 

6) På hvilken måte tror du gruppeveiledning kan ha betydning for skolens kultur? 

 

7) Hvor viktig er gruppeveiledning som metode for din skoles utvikling? 

 
8) Sammenliknet med din forrige skole, hvordan ville du ha gjennomført/organisert 

gruppeveiledning i den skolen du jobber på nå?  
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Vedlegg 4 – Godkjenning NSD 
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Vedlegg 5 – Informert samtykke 
 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Gruppeveiledning av lærere”? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få innsikt i 
hvilke erfaringer lærere og ledere har med gruppeveiledning av lærere som verktøy for 
profesjonell utvikling. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva 
deltakelse vil innebære for deg. 
 

Formål 
Formålet med vår masteroppgave er å undersøke om gruppeveiledning av lærere kan bidra til 
utvikling av egen og gruppens yrkespraksis. Kan gruppeveiledning påvirke lærernes arbeid 
og utvikling, og kommer dette til å forsterke gruppens kultur for samarbeid og kollektiv 
kunnskapsutvikling? Vår problemstilling er: «Hvilke erfaringer har lærere med 
gruppeveiledning?» Forskningsspørsmål: «Hvordan erfares gruppeveiledning av lærerne i 
rollen som deltaker?» «Hvordan kan veileder og gruppedeltakere skape dialog og refleksjon 
som legger til rette for profesjonell utvikling?» «Hvordan kan ledelsen legge til rette for 
gruppeveiledning?».  
Omfanget på masteroppgaven vil være mellom 60-100 sider. 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Til vår studie har vi trukket ut et utvalg av lærere og ledere som har erfaring med, eller deltar 
i gruppeveiledning av lærere.  
 

Hva innebærer det for deg å delta? 
Beskriv metode (spørreskjema, intervju, observasjon etc.), omfanget, hvilke opplysninger 
som samles inn og hvordan opplysningene registreres (elektronisk, notater, lyd-
/videoopptak), f.eks.: 

• Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du deltar i et semistrukturert 
intervju. Vi vil gjøre lydopptak av intervjuet. Det vil ta deg ca. 45 minutter. 
Intervjuguiden inneholder spørsmål om læreres og skolelederes opplevelse av 
gruppeveiledning i skolen. Hvilke metoder ble brukt, hvilke roller hadde 
gruppedeltakerne, og opplevde du at du endret praksis? 

• Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at vi observerer en 
gruppeveiledningssituasjon hvor du deltar. Vi vil ta videoopptak av 
gruppeveiledningssituasjonen. 
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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.  
 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• De som vil ha tilgang til opplysningene ved universitetet i Oslo er vår veileder Tor 
Colbjørnsen, i tillegg til medstudent Laurent Desavis og undertegnede Siri 
Salkjelsvik. 

• Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen 
navneliste adskilt fra øvrige data, lagre datamaterialet på forskningsserver, innelåst og 
kryptert. 

 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2019. Personopplysninger og opptak vil slettes 
ved prosjektslutt.  
 
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. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 
På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 
personvernregelverket.  
 
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 ved Laurent Desavis – ladea001@osloskolen.no tlf 41654432 og 
Siri Salkjelsvik – Siri1205@osloskolen.no tlf 95154583. Veileder Tor Colbjørnsen - 
tor.colbjornsen@ils.uio.no tlf  22855283.  
Vårt personvernombud: Maren Magnus Voll – personvernombud@uio.no 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 
eller telefon: 55 58 21 17. 

 
 
 



	101	

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Prosjektansvarlig   
 Studenter 
Tor Colbjørnsen   
 Laurent Desavis og Siri Salkjelsvik 
(Forsker/veileder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
 
Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Gruppeveiledning av lærere, og har fått 
anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 

¨ å delta i intervju 
¨ å delta i observasjon 

 
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca.31.12.19. 
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(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
 
 


