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Herved søker jeg om å bli merittert og dermed anerkjennelse som underviser ved USN. Min 

undervisningskarriere starta i 2003. Først i ungdomsskole, på videregående skole og 

voksenopplæringer, før jeg begynte ved daværende Høgskolen i Buskerud som høgskolelektor 

i engelskdidaktikk august 2007. Jeg var den første til å bli ansatt i engelsk ved campus i 

Drammen og fikk anledning til å bygge opp faget fra bunnen av ved å utvikle de første fag- og 

emneplaner. I dag er vi sju-åtte ansatte på heltid og engelsk er et sentralt fag på lærer-

utdanningene i Drammen. Høsten 2020 tilbydde vi masterkurs i engelsk på grunnskole-

lærerutdanninga for aller første gang. Og sommeren 2022 uteksamineres de første engelsk-

lærerne med master i engelsk. Jeg mener, i all beskjedenhet, at min undervisning de siste 14,5 

årene har bidratt til å bygge opp faget og bidra til studiekvalitet på campus i Drammen. 

Min søknad har sin bakgrunn i min reise som lektor fra tida jeg slutta i videregående skole, til 

tida jeg starta ved Høgskolen i Buskerud som høgskolelektor i fire år før doktorgradsstudier 

med undervisningsdel i fire år, knappe to år som førsteamanuensis før opprykk til toppstilling i 
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august 2017 – hvor én av de fire «søylene» som ble vurdert i opprykksøknaden var nettopp elev-

/studentsentrert/ demokratisk læring. Det er nettopp studentenes læring som har vært kjernen i 

all min undervisningsaktivitet. Hver undervisningsøkt har gjort meg oppmerksom på at 

studentene lærer noe ved å sjekke det på ulike måter, samtidig som jeg blir minna på og får 

ideer til å endre og utvikle neste undervisningsøkt. 

I løpet av disse snart 15 årene i akademia har jeg utvikla min undervisning på samtlige 

engelskemner, mest i Drammen, men også på campus i Ringerike. Jeg har utvikla meg fra å 

være en undervisertype i ungdomsskole og videregående skole til å bli en undervisertype på 

lærerutdanning hvor jeg har utfordra meg selv til å hele tida jobbe i trekanten undervisning- 

FoU-formidling. De siste årene har jeg blitt spesielt spurt om å ha gjesteforelesninger på ph.d.-

emner og på PPU-studier ved andre campus, og ut fra studenters tilbakemeldinger både til meg 

og til andre med ansvar for disse emnene blir jeg spurt jevnlig om å komme tilbake. Det tolker 

jeg som et kvalitetsstempel, samtidig som jeg erkjenner at man aldri er en utlært underviser. 

Min søknad starter med å beskrive min formal- og realkompetanse som underviser. Dernest tar 

jeg for meg noen eksempler på hvordan jeg over tid har utvikla og fortsetter å utvikle egen 

undervisningskompetanse, før jeg beskriver hvordan jeg har hatt - ikke bare utforskende - men 

også vitenskapelig tilnærming til utvikling av egen undervisning med fokus på studentenes 

læring. Jeg vil også dokumentere studenters tilbakemeldinger og bruke dem som rettesnor for å 

beskrive hvordan undervisninga mi har blitt styrka gjennom forsknings-, utviklings- og 

formidlingsarbeid, hvordan den har inkludert kolleger i nye kreative undervisningsmetoder, og 

hvordan den er planlagt å utvikles videre gjennom FoU-arbeid. Deretter tar søknaden for seg 

min rolle som pedagogisk bidragsyter i fagmiljøet, institusjonens og studieenhetens arbeid med 

utdanningskvalitet. Etter Hovedkriterium 1 og Hovedkriterium 3 vil jeg utdype planer for 

henholdsvis videreutvikling av egen underviserkompetanse og fagmiljøets studiekvalitet. Jeg 

henviser til relevante vedlegg og delkriterier underveis. På slutten av søknaden er alle 

vedleggene og referansene lista opp.   

Først skriver jeg kort om min formal- og realkompetanse som underviser, som sammen med 

Vedlegg 1 utgjør den pedagogiske CV-en eller mappa. «Formal- og realkompetanse» er en 

reflekterende del som jeg velger å inkludere under Hovedkriterium 1 «Utvikling av egen 

undervisningskompetanse over tid». I Vedlegg 1, CV, har jeg utelatt informasjon som ikke er 

etterspurt i kriteriene for merittering som underviser, f.eks. utdanning og publikasjoner som ikke 

har direkte med undervisning å gjøre, forskergrupper, verv mm. Vedlegg 2 er komplett CV. 

Jeg har valgt å ha med noen, men ikke altfor mange, hyperlenker i søknaden for å dokumentere 

eksempler fra undervisning, forskning på og i undervisning, og formidling av og om under-

visning. Det er lenker til rapporter, kronikker, artikler og video om undervisning. Artikler som 

jeg mener underbygger vesentlige deler av søknaden med tanke på å vise systematikk, 

refleksjon og forskende tilnærming til undervisning og studenters læring, har jeg lagt ved som 

vedlegg til søknaden slik at de er lett tilgjengelige for hele komiteen. 

Det er også verdt å bemerke at selv om jeg har valgt å dele søknaden inn etter hovedkriteriene, 

så er ikke det tydelige grenser mellom dem. Man vil finne eksempler på utforskende og viten-

skapelig tilnærming til undervisning og læring, og samarbeid med kolleger og andre, under de 

ulike hovedkriteriene. Det viser en naturlig dynamikk i temaene på tvers av kriterier. 
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Hovedkriterium 1: Utvikling av undervisningskompetanse kvalitativt over tid, med vekt 

på studenters læring 

Kompetanse og erfaring som underviser 

Min grunnutdanning skulle gjøre meg rusta til å undervise i skolen med undervisningsfagene 

norsk, engelsk og historie. Jeg tok 60 studiepoeng praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på 

toppen og ble formelt kvalifisert som lektor med opprykk. Jeg jobba på ungdomsskole, videre-

gående skole og voksenopplæringer. Etter at jeg begynte i høyere utdanning i 2007, tok jeg 15 

studiepoeng «praktisk høgskolepedagogikk» ved Høgskolen i Østfold i 2009, 5 studiepoeng i 

«vitenskapelig veiledning» ved Høgskolen i Buskerud og 60 studiepoeng i veilednings-

pedagogikk i 2009-2012 ved Universitetet i Oslo. Alle disse kursbevisene er vedlagt søknaden 

(Vedlegg 3), hvor jeg har inkludert to av de mest relevante kursene fra Universitetet i Oslo for 

undervisere, nemlig «veiledning og kommunikasjon» og «veiledning og elevers læring». 

I 2015 deltok jeg på Europarådets Pestalozzi-program for å utvikle ferdigheter som underviser 

med tanke på «transversal attitudes, skills and knowledge», altså holdninger, ferdigheter og 

kunnskaper som er overførbare fra undervisning til andre arenaer i livet. Vi prøvde ulike 

klasseromsaktiviteter som vi sin tur forplikta oss til å prøve ut i egne klasserom og sammen 

med kolleger. Dette har endra min tilnærming til undervisning og læring radikalt fra mer fore-

leserdreven til mer studentsentrert. Kursbevis for dette er vedlagt søknaden (Vedlegg 3). 

Når det gjelder realkompetanse, har jeg undervisningserfaring fra alle trinn de siste 17 årene, 

bortsett fra barneskolen. De siste 14,5 årene har jeg undervist i akademia. I løpet de fire første 

årene mine ved Høgskolen i Buskerud underviste jeg 20% på campus Ringerike og 80% i 

Drammen. De resterende 10,5 årene har jeg undervist primært ved campus i Drammen. Fra 

2008-2012 hadde jeg en lektor II-stilling ved Høgskolen i Telemark, hvor jeg underviste på 

nett gjennom programmet Omnijoin. Fra 2018-2020 hadde jeg en professor II-stilling ved 

OsloMet, hvor jeg har undervist på ulike bachelor- og masteremner. Siden 2021 har jeg en 

professor II-stilling ved Universitetet i Stavanger, hvor jeg bidrar med å bygge opp veileder-

kurs for ph.d.-veiledere. Målet er å øke studiekvaliteten for doktorgradsstudenter.   

Ph.d.-veiledning er et område jeg har utvikla meg på siden 2017. Jeg tok kurset «Developing 

Doctoral Supervision» ved USN og har siden vært med i undervisergruppa, hvor vi tilbyr 

kurset til ph.d.-veiledere hvert år. Høsten 2022 blir femte året vi tilbyr dette kurset. Jeg er 

representant for mitt fakultet og de andre underviserne kommer fra andre fakulteter. For å 

utvikle egen kompetanse på å undervise ph.d.-veiledere, har jeg tatt kurset «Training the 

Trainers» (Vedlegg 3). 

Så langt har jeg beskrevet min formal- og realkompetanse som underviser. Sammen med CV-

en i Vedlegg 1 utgjør dette min pedagogiske mappe. Dette kan relateres særlig til delkriterier 

1.1, delvis 1.2 og 1.3. For denne søknaden er det naturligvis gjort et utvalg av aktiviteter som 

demonstrerer de ulike hoved- og delkriteriene for merittering. For en full oversikt over 

aktiviteter, henvises det til Vedlegg 1. 
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Utprøving, systematikk, refleksjon og samarbeid 

Kompetanse handler om mye mer enn erfaring og kursene jeg beskrev ovenfor. Gjennom min 

undervisningskarriere har jeg prøvd ut, endra, forkasta, implementert og videreutvikla ulike 

undervisningsstrategier med hensikt om å øke studenters/elevers læring og forbedre lærings-

prosesser (Wittek, 2012). Ikke bare i norsk sammenheng, men også sammen med kolleger i 

utenlandske kontekster, som f.eks. implementering av elevsentrert undervisning i irakiske delen 

av Kurdistan (jf. Burner et al., 2016, Vedlegg 4). Undervisningskvalitet er ikke bare basert på 

forelesers formidling av kunnskap til studenter, men tilrettelegging for samskaping av mening, 

felles forståelse og utvikling, i tillegg til vurderingsformer som fremmer læring (Gardner, 

2012). Undervisning handler for meg om formidling, tilrettelegging, veiledning og vurdering. 

Disse henger sammen. I det følgende gir jeg eksempler på undervisningsstrategier som jeg har 

prøvd ut, endra, forkasta, implementert og videreutvikla over tid (jf. delkriterium 1.2). Noen av 

utprøvingene (Engeström, 1999) som har økt min undervisningskompetanse har jeg gjort 

systematisk sammen med kolleger og studenter (jf. delkriterium 1.3), og har rapportert funnene 

i vitenskapelige artikler. Annen kompetanseheving har foregått alene, men etter å ha deltatt i 

workshop sammen med andre og lært om nye undervisningsstrategier. Og noe av utviklinga jeg 

har gjennomgått har påvirka emneplanene og undervisninga til studentene, f.eks. når det gjelder 

vurderingsformer og mer seminar- og gruppebasert undervisning: 

✓ Digitale hjelpemidler, slik som OneNote Class, Padlet, Kahoot, MovieMaker 

(se Bader, Iversen & Burner (2021), Vedlegg 5, for forskning på dette)  

Mål for studentenes læring: samskriving, opplevelse av konkurranse, bruk av 

digitale verktøy for å variere undervisning.  

 

✓ Digitale rammer for formidling, slik som studenters bruk av «digital storytelling». 

Mål for studentenes læring: bruke multimodale verktøy for å presentere en tekst, gjøre 

den interessant for andre. 

 

✓ Vurderingsformer underveis i studiet, slik som hverandrevurdering hvor studenter får 

spesifikke roller i vurdering av hverandres produkter (se Burner, Baraas & 

Falkenberg (2011), Vedlegg 6, for forskning på dette)  

Mål for studentenes læring: lære av andres måte å skrive og presentere på, lære å gi 

og motta tilbakemelding fra medstudenter. 

 

✓   Vurderingsformer i slutten av studiet, slik som gruppeeksamener istedenfor   

  individuelle eksamener. Jeg har gradvis lagt om vurderingsformene fra   

  skoleeksamener til mappevurderinger, og jobba systematisk med å utvikle  

  eksamensoppgaver som er tilpassa endringa (se emneplanene for engelsk og Bader et  

 al. (2019), Vedlegg 7, for forskning på dette).    

Mål for studentenes læring: strebe etter en mer autentisk samtalesituasjon hvor 

studentene kan dra på hverandres kunnskaper og samtidig vise at de kan gå inn i 

samtaler med flere deltakere, gi og ta ordet, konversere faglig om et tema med flere, 

avslutte samtaler med flere deltakere. 

https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner/#/emneliste/MGLU2_2021_H%C3%98ST
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✓ Ulike presentasjoner med påfølgende feedback fra medstudenter og lærer.  

Mål for studentenes læring: aktivisere studentene og lære dem å gi og motta 

tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. 

 

✓ Case-oppgaver som legger til rette for undring og inquiry-based learning gjennom 

samarbeid.  

Mål for studentenes læring: induktiv metode som stimulerer nysgjerrighet og 

problemløsning. 

 

✓ Ekskursjoner til London og studiesenteret i York.  

Mål for studentenes læring: levendegjøre undervisning ved at studenter ikke bare 

leser verk om og av Shakespeare, men besøker teatret i London og ser oppsett av 

hans stykker; ved å ikke bare lese om skolesystemer i engelsktalende land, men 

besøke skoleklasser, observere og snakke med lærerne og skoleledelsen. 

 

✓ Dramatiseringer av skjønnlitterære tekster.  

Mål for studentenes læring: gi liv til teksten slik at kunnskapen sitter bedre. 

 

✓ Lærer-i-rolle, hvor lærer inntar rollen som en av hovedkarakterene i en roman for 

å levendegjøre stykket og besvare en del spørsmål som studentene sitter inne med 

gjennom å være i en annen rolle enn læreren.  

Mål for studentenes læring: få innsikt i teksten gjennom en morsom aktivitet som 

er alt annet enn passiviserende. 

 

✓ Aktiviteter hvor studentene må opp og gjøre noe.  

Mål for studentenes læring: finne ut av noe som de får et faglig utbytte av ved å 

bruke kroppen, ikke bare sitte og høre på læreren og medstudenter. 

Jeg skal utdype den siste undervisningsstrategien siden den har vært en vesentlig del av 

utviklinga av min undervisningskompetanse de siste årene. Aktiviteter hvor studenter må opp 

og gjøre noe har særlig blitt prøvd ut og videreutvikla etter kursprogrammet jeg deltok på i 

Europarådets regi i 2015 (se Vedlegg 3). Gjennom ERASMUS-stipend fikk jeg mulighet til 

å delta på Europarådets Pestalozzi-program (Council of Europe, 2014). Først ble jeg selv 

utsatt for aktivitetene, dernest prøvde jeg dem med egne studenter, før jeg arrangerte kurs for 

og sammen med kolleger (med bistand fra et par eksperter fra Europarådet) hvor vi gjorde 

ulike aktiviteter med studentene ved USN – noe som også ble omtalt i lokalavisa. Denne 

måten å jobbe på har endra min undervisning ved at jeg ser utbyttet av at studenter aktiviseres 

og gjennom pedagogiske aktiviteter lærer det de skal lære. I tillegg til å ha endra min 

undervisning gradvis til å bli mer studentsentrert, har jeg også skrevet om aktivitetene i en 

bok for lærerstudenter og lærere (se Vedlegg 8, s. 230-235 og s. 292-317; jf. delkriteriene 1.1 

og 1.2).  

https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/lager-internasjonale-lerere-1.780429
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Ett eksempel på en aktivitet er kildekritikk når det gjelder sosiale medier. Målet er å oppøve 

studentenes kritiske sans ved å gi dem en autentisk case som bygger bro mellom livet deres 

på universitetet og hjemme/på fritida (Fullan, Quinn & Mceachen, 2018). Jeg viste dem en 

offentlig Facebook-page som spiller på ordet «Jews» ved bruken av «Juice», hvor bildene på 

siden er farga oransje. Pagen er høyst antisemittisk og det vises karikaturbilder fra Holocaust 

med oransjefarge og ulike sarkastiske ord og vendinger som inneholder ordet «Juice» (som 

altså har nærmest identisk uttale som «Jews»). Pagen har flere tusen «likes» og hundrevis av 

antisemittiske kommentarer. Casen studentene blir presentert for gjelder følgende: «Tenk deg 

at du ved en tilfeldighet oppdager at din beste venn liker denne pagen, hva gjør du?» De får 

muligheten til å diskutere casen, med flere oppfølgingsspørsmål som «Vil du konfrontere 

vennen din? Hvis ja, hvorfor og hvordan? Hvis nei, hvorfor?». Slike aktiviteter har gjort at jeg 

reflekterer mer over relevansen og nytten av det jeg underviser om (Biggs & Tang, 2011). 

Ikke sjeldent kan studenter spørre «Hvorfor skal vi lære dette?» og spesielt nye lærerstudenter 

kan ha vanskelig med å se den umiddelbare relevansen av all teorien de lærer. I starten av min 

karriere i akademia var ikke jeg flink nok til å respondere på slikt. Det var lett å tenke «Dere 

forstår nytten etter hvert». Men gjennom aktiviserende caseoppgaver som dem jeg beskriver 

her, har jeg sett hvordan studenter forstår bedre nytten og relevansen av det vi gjør. Ikke minst 

har de lettere for å huske hva de har gjort når det er aktiviteter de deltar i, gjerne aktiviteter 

som utfordrer dem. 

Et annet eksempel på hvordan jeg har tillært meg slike undervisningsaktiviteter, senere brukt 

dem i egen undervisning og i siste instans spredd kunnskapen til andre faglærere ved univer-

sitetet, er en aktivitet hvor studentene skal oppøve sin interkulturelle kompetanse (Barrett, 
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Byram, Lazar & Mompoint-Gaillard, 2014). To frivillige fra klassen blir med meg ut og får 

instruks om at de er frivillige hjelpearbeidere som skal besøke en fiktiv landsbygd som sårt 

trenger deres hjelp. De får noen minutter til å diskutere seg fram til et sett med temaer og 

spørsmål de ønsker å legge fram for den fiktive landsbygda med mål om å hjelpe dem med 

ulike ting, som sanitære forhold, mat, utdanning osv. Mens de to studentene gjør dette, går jeg 

tilbake til resten av klassen som skal være den fiktive landsbygda. De får informasjon om at 

det kommer to stykker som skal hjelpe dem, men de trenger ikke hjelp. Alle setter seg på 

gulvet og tar av seg skoene. Disse to operasjonene er de kulturelle kodene i landsbygda: å  sette 

seg på gulvet og ta av seg skoene. Det er uhøflig av fremmede å ikke følge de to kodene og 

ingen innbyggere i landsbygda vil snakke med fremmede så lenge de ikke finner ut av og 

følger disse to kulturelle kodene. Deretter slipper jeg inn de to studentene og «spillet» kan 

starte. Dette skal pågå i noen minutter. Hver gang jeg gjør dette med studenter, opplever jeg 

at jeg klarer å skape en situasjon som gir en del av dem, særlig de to frivillige hjelpearbeiderne, 

en form for «kultursjokk». Det bygger seg opp frustrasjon, siden det svært sjeldent hender at 

de to «arbeiderne» finner ut av de to kulturelle kodene. Det blir mye pinlig stillhet i klassen, 

frustrasjon og forvirring. Til slutt stopper jeg rollespillet og vi går gjennom en del spørsmål 

som omhandler kulturelle koder, å forstå andre, empati, toleranse, mangfold, kultursjokk o.l. 

(Kramsch, 2011). Aktiviteten viser hvordan jeg bruker undervisning som er aktiviserende og 

studentsentrert og brukes som utgangspunkt til refleksjon om temaer studenter skal lære.  

Det er gjennom utvikling og bearbeiding av slike aktiviteter nevnt ovenfor at jeg har utvikla 

min undervisningskompetanse, både alene, med studenter og kolleger, kvalitativt over lengre 

tid. Pestalozzi-aktivitetene, som jeg kun har gitt to eksempler på her, ble delt med kolleger 

ved USN i en tre-dagers workshop året etter. Jeg fikk tilslag på midler, fikk grønt lys fra 

ledelsen og involverte kolleger som underviser på den internasjonale lærerutdanninga 

International Teacher Education for Primary Schools ved USN. Midlene ble brukt på å 

invitere to eksperter fra Pestalozzi til å holde workshopene sammen med meg, for kolleger 

og studenter ved USN.  Da fikk kollegene, sammen med studentene, gå gjennom ulike 

aktiviteter slik jeg hadde gjort det i utlandet, og dernest prøve dem ut i sine egne klasser (jf. 

delkriteriene 1.1-1.3) 

Samtidig må det understrekes at ingen av de ovennevnte undervisningsstrategiene er ferdig 

utvikla. De hentes stadig opp på nytt og prøves med nye studentkull. Jeg foreslår stadig noen 

av dem inn i ulike fora, slik som planleggingsmøter, faggruppemøter og i forbindelse med 

emnerevisjoner, for eksempel viktigheten av gruppeeksamen istedenfor individuell eksamen.  

Videre planer for fortsatt utvikling (delkriterium 1.4) 

I min videre undervisningskarriere vil jeg følge opp undervisningsstrategiene i nye emner som 

starter opp fra høsten 2022. For første gang har vi uteksaminert lærerstudenter etter ny reform 

ved USN (femårig masterløp ble innført i 2017). Dette gjør at mine tidligere undervisnings-

strategier må revideres, utvikles og prøves ut siden det skal være en progresjon fra bachelor 

til master.  

Videre tok jeg initiativ til å starte et nytt ph.d.-emne som heter «Assessment and learning» 



8  

som for første gang gikk våren 2021, i samarbeid med professorene Dina Tsagari, Siv Gamlem 

og Kari Smith ved tre andre institusjoner (OsloMet, HiVO og NTNU) og professor Sigrun 

Svenkerud ved USN. Foruten gjesteforelesninger har jeg aldri hatt fast undervisning på ph.d.-

nivå, slik at mine undervisningsstrategier ble utfordra og jeg tenker å prøve ut nye strategier 

på ph.d.-nivå, slik som forberedte opponent-grupper. En forberedt opponent-gruppe kan 

utformes slik at jeg lager grupper på fire studenter. Hver student velger én tekst fra pensum. 

Alle fire leser alle de fire valgte tekstene inngående. Studentene får tre minutter til å legge 

fram den teksten de valgte i gruppa si. Dernest skal hver av de andre studentene få i oppgave 

å lage tre spørsmål hver til teksten. Spørsmålene stilles i tur og orden, og de skal besvare dem 

sammen gjennom diskusjoner. Én fra hver gruppe skal referere og skrive ned svarene slik 

gruppa blir enig om dem. Dette er en fin måte å gå i dybden på fire tekster på rimelig kort tid, 

før en plenumsdiskusjon og videre arbeid. Forberedte opponent-grupper kan gjøres på ulike 

måter og jeg ser fram til å videreutvikle denne undervisningsstrategien i tida som kommer, i 

tillegg til videreutvikling av de andre undervisningsstrategiene nevnt ovenfor, i sammenheng 

med nye kurs på master- og ph.d.- nivå. Min erfaring som professor II ved OsloMet (2018-

2020) og UiS (2021-d.d.) vil også kunne bidra til å videreutvikle mine undervisningsstrategier 

ved USN ved å prøve ut undervisningsaktiviteter i andre miljøer enn eget universitet. 

Til sist vil jeg nevne tre større FoU-prosjekter. Det ene nærmer seg slutten og er et ERASMUS-

prosjekt i samarbeid med Hellas, Italia og Slovenia. Vi har sett nærmere på hvordan praktisk-

estetisk tilnærming til undervisning kan styrke elevers læring. Dette er kunnskap jeg ønsker å 

analysere og bruke til å styrke min undervisning av kommende og nåværende engelsklærere. 

Et manuskript til bokkapittel er allerede sendt inn til fagfellevurdering. Det andre prosjektet 

jeg er i gang med heter «Evaluering av Fagfornyelsen 2020-2025». Det er et femårig prosjekt, 

i samarbeid med tre andre fag ved USN og Telemarksforskning, hvor jeg er prosjektleder for 

en arbeidspakke og også ansvarlig for engelskfaget. Vi ser nærmere på hvordan lærere imple-

menterer ny læreplan. Funnene fra prosjektet vil i sin tur bidra til å øke min undervisnings-

kompetanse på lærerutdanninga ved at jeg får systematisk og langvarig innblikk i hvordan mål 

og visjoner i læreplanen for engelsk tolkes og omsettes i praksis. Det tredje og siste prosjektet 

er en søknad jeg sender inn februar 2022 sammen med eksterne partnere som jobber med XR-

teknologi (eXtended Reality) (Bacca, 2017) og kolleger på optometriutdanninga ved USN. Vi 

ønsker å undersøke bruk av ny teknologi undervisninga. Kunnskapen derfra vil i sin tur styrke 

den delen av min undervisning som handler om teknologibruk i engelsk.    

 

Hovedkriterium 2: Utforskende og vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring 

 

Forrige del var inne på en utforskende og systematisk tilnærming til utvikling av egen og 

andres undervisningskompetanse. Denne delen vil fortsette i samme spor, men med mer vekt 

på den vitenskapelige tilnærminga. I en fersk oversiktsstudie fant Noben, Deinum og Hofman 

(2020) at god og observerbar undervisningspraksis som påvirker studenters læringsutbytte i 

høyere utdanning karakteriseres av seks kjennetegn: (1) trygt og stimulerende miljø, (2) 

effektiv klasseledelse, (3) tydelige instrukser, (4) intensiv og aktiviserende undervisning, (5) 
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undervisning av læringsstrategier, og (6) differensiering. Som det vil framgå i denne hoved-

delen, er min tolkning av studentevalueringer, kollegers tilbakemeldinger og FoU-arbeid om 

undervisning og studenters læring at jeg har utvikla meg mest på de fire første kjennetegnene. 

I min videre utvikling bør jeg vektlegge mer de to siste kjennetegnene.  

 

Det er viktig å ha en god teoretisk forankra modell for læring og utvikling. I doktorgraden 

brukte jeg aktivitetsteori til intervensjonsstudier i klasserommet. Jeg har brukt aktivitetsteori 

til å forstå, analysere og utvikle min undervisningspraksis. Ifølge Daniels (2008, s. 123ff) er 

det fem karakteristikker ved aktivitetsteori: 

 

1. Analyseenheten er den kollektive, artefakt-medierende og objekt-orienterte aktivitets-

systemet. 

2. Aktivitetssystemet er flerstemmig. 

3. Aktivitetssystemet tar form og transformeres over lengre perioder. 

4. Motsetninger er drivkraften bak endring og utvikling. 

5. Ekspansive kvalitative transformasjoner er mulige. 

 

 

Figuren ovenfor viser aktivitetssystemet (Engeström, 1987; Engeström & Sannino, 2010). 

Subjektet er den/de som utfører aktiviteten, f.eks. læreren. Det medierende artefaktet er det 

som forbinder subjektet med objektet. Det kan være et fysisk verktøy, f.eks. OneNote Class, 

mappevurdering eller et læremiddel, eller det kan være et intellektuelt redskap, f.eks. 

underveisvurdering eller veiledning. Mediering er subjektets aktivitet som skal være et 

middel til objektet. Objektet er målet med aktiviteten, f.eks. å minske gapet mellom 

vurdering og læring. «Outcome» eller utfallet av aktiviteten er den ultimate visjonen, f.eks. 

økt læring og bedre læringsprosesser for studenter. Regler handler om rammene for 

aktiviteten, f.eks. rammeplan, emneplan, semesterplan og UH-loven. Fellesskapet er de 

personene som inngår i aktiviteten, f.eks. studenter, studieveiledere og sensorer. Og 

arbeidsfordeling er de aktivitetene som er retta inn mot objektet, f.eks. undervisning, 

vurdering og veiledning. 

Aktivitetssystemet har hjulpet meg til å systematisere komponentene som er viktige å 

analysere i arbeidet med å utvikle min undervisning. Sammen med kollega ved NTNU skrev 

jeg om hvordan vi har brukt aktivitetsteorien til dette formålet (Burner & Svendsen, 2020). 
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Og i neste hoveddel, delkriterium 3.3., vil jeg bruke aktivitetssystemet og ekspansiv 

læringssirkel til strategisk utviklingsarbeid i fagmiljøet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ekspansive læringssirkelen ovenfor (Engeström, 1999) er basert på aktivitetssystemet, 

og viser hvordan jeg reflekterer over undervisningspraksisen min. Først stiller jeg spørsmål, 

et forskningsspørsmål som f.eks. «Hvordan opplever studentene på lærerutdanning og 

optometriutdanning hverandrevurdering?» (se Burner, Baraas & Falkenberg, 2011; Vedlegg 

6) eller «Hva er studentenes oppfatninger av formative vurderingspraksiser som en del av 

mappevurdering i engelsk ved to lærerutdanninger i Norge?» (se Bader et al., 2019; Vedlegg 

7). Dernest gjøres en analyse av nåsituasjonen, jeg prøver ut noe nytt (f.eks. hverandre-

vurdering eller mappevurdering), samler og analyserer data for å forstå hvordan utprøvinga 

har gått, ev. tilpasser utprøvinga og prøver på nytt. Slik kan man prøve ut nye metoder i 

praksis. De vitenskapelige artiklene er ofte basert på én slik sirkel, men funnene har jeg brukt 

til å fortsette å bearbeide praksis, både uformelt og i nye forskningsprosjekter.  

Jeg skal nevne to av mine empiriske vitenskapelige artikler som har sitt utgangspunkt i 

utvikling av undervisnings- og vurderingsformer (jf. delkriteriene 2.1 og 2.2), før jeg tar for 

meg tilbakemeldinger fra studenter og reflekterer over hvordan de har bidratt til 

videreutvikling av min undervisning (jf. delkriterium 2.3). 

Da jeg tok høgskolepedagogikk ved Høgskolen i Østfold i 2009, ble jeg kjent med to kolleger 

ved institutt for optometri ved USNs avdeling i Kongsberg: professorene Rigmor Baraas og 

Helle Falkenberg. Jeg har alltid sett på undervisning og læring som tverrfaglig, og det utvikla 

seg et godt samarbeid med disse to kollegene fra et helt annet fakultet og fagområde enn meg. 

Vi utvikla paperet som vi skrev på kurset til å utføre forskning på temaene hverandre-

vurdering og egenvurdering – vurdering hvor studenter er vurderere av hverandres og egne 

produkter – på våre to utdanninger ved USN, og sammenligne erfaringene. Disse vurderings-

formene aktiviserer studentene og kan være læringsfremmende og bli en integrert del av 

undervisninga dersom de gjøres på en god måte (Topping, 2003). Etter to år, i 2011, ble 

forskninga vår, som var basert på empiri fra vår egen undervisning ved universitetet, publisert 

i artikkelen «Studentaktive vurderingsformer i norsk lærer- og optometriutdanning» (se 

5. Reflecting

1. Questioning 

2A. Historical 
analysis 

2B. Actual-
empirical 
analysis

3. Modeling 
the new tool

4B. Adjusting 
the new tool

4A. Trying out 
the new tool
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Burner, Baraas & Falkenberg, 2011; Vedlegg 6). Arbeidet fra denne tverrfaglige systematiske 

tilnærminga til egen undervisning har også blitt formidla på diverse seminarer og konferanser 

(jf. delkriterium 2.4; Vedlegg 1). Studentaktive vurderingsformer har siden da vært en sentral 

del av min utvikling som underviser, hvor jeg har økt min bevissthet om viktigheten av å 

integrere vurdering som en del av undervisninga, og at studentene faktisk skal lære noe av 

vurderingene som foregår underveis i studieløpet (Black et al., 2003). 

 

Det andre eksemplet på en vitenskapelig tilnærming til utforskende undervisning, er av nyere 

dato. Det er et resultat av et utviklingsprosjekt finansiert av Norgesuniversitetet (DiKU), i 

samarbeid med tre kolleger ved Høgskolen på Vestlandet. Målet med utviklingsprosjektet 

var utprøving og implementering av IKT-verktøy i forbindelse med læringsfremmende 

vurderingsformer (Topping, 2003). Vi tok i bruk OneNote Classroom. Jeg fikk i stand et 

samarbeid med IT-seksjonen ved USN og andre faglærere på emnet hvor verktøyet skulle 

prøves ut (jf. delkriterium 2.3). Slik som med andre digitale verktøy, forblir dette et verktøy, 

men kan være et verktøy for å fremme studenters læring dersom det viser seg å ha det 

pedagogiske potensialet det virker til å kunne ha. Vi kobla forskning på utviklingsprosjektet, 

samla inn data, analyserte studentenes holdninger til tilbakemeldingene som ble gitt fra lærer 

og medstudenter i løpet av prosjektperioden. Første del av forskningsprosjektet ble publisert 

i artikkelen «Student perspectives on formative feedback as part of writing portfolios» (se 

Bader et al., 2019; Vedlegg 7). Andre del av forskningsprosjektet, som vi fortsatte med på 

egenhånd, videreutvikla mine og mine kollegers forståelse av studenters holdninger til selve 

IKT-verktøyet OneNote Classroom. Prosjektet resulterte i en håndbok til bruk for 

undervisning i høyere utdanning og en YouTube-video. Dette prosjektet, som andre 

utviklingsprosjekter jeg har vært en del av, viser at jeg – sammen med kolleger i andre 

fagområder og i eget fagområde – anlegger ikke bare et utforskende perspektiv med mål om 

å utvikle undervisningsformer, men også et systematisk blikk for å forske på, publisere og 

formidle resultatene til fagfeller, på seminarer og på konferanser (se Vedlegg 1; jf. 

delkriteriene 2.1-2.4). Det viser også at jeg i en periode på cirka 10 år har utvikla en mer 

studentsentrert undervisningsmåte, ved å bruke læringsfremmende vurderingsformer og 

IKT-verktøy som studentene kan bruke for å dele, redigere og bearbeide egne tekster. Det 

kan argumenteres for at slik undervisning legger bedre til rette for differensiering (Noben, 

Deinum & Hofman, 2020). 

https://prosjekt.hvl.no/formative-assessment/
https://prosjekt.hvl.no/formative-assessment/
https://www.youtube.com/watch?v=MFUYt17sOcE
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  Skjermbilde av håndboka for undervisning i høyere utdanning 

 

I tillegg til vitenskapelige artikler og håndbøker om undervisning og læring i høyere 

utdanning, var jeg medredaktør og medforfatter av en bok for engelsklærere og lærer-

studenter i engelsk. Boka heter 101 ways to work with communicative skills: Theoretical and 

practical approaches in the English classroom (Burner, Carlsen & Kverndokken, 2019; hele 

boka er å finne i Vedlegg 8). Første halvdel av boka består av fagfellevurderte artikler og 

den andre halvparten består av forskningsbaserte undervisningsaktiviteter til bruk i 

klasserommet på ulike trinn. Her fikk jeg systematisert studentaktive undervisnings- og 

vurderingsformer fra mange år, satt dem i teoretisk kontekst og beskrevet dem i detalj for 

engelsklærere og lærerstudenter i engelsk slik at de kan brukes rett i klasserommet. 

Samarbeidet med de to andre kollegene mine og alle bidragsyterne i boka (deriblant engelsk-

lærere på ungdomsskole og videregående) økte mitt repertoar om klasseromsaktiviteter.  
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                           Redaktørene på lanseringa av 101-boka 

 

Siden hele boka er lagt ved søknaden, kan komiteen lese mine bidrag til undervisnings-

aktiviteter. Her skal jeg begrense meg til å inkludere én av aktivitetene (se Vedlegg 8, aktivitet 

88, s. 304-305), relatert til det jeg skrev tidligere under Hovedkriterium 1. 
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Eksemplet ovenfor én av 101 aktiviteter. Den ble beskrevet under Hovedkriterium 1 og viser 

hvordan jeg bruker det jeg lærer i utviklingsprosjekter (i dette tilfellet fra deltakelse på 

Europarådets Pestalozzi-workshop) – ikke bare i praksis med studenter (jf. delkriterium 2.1 

– men også i å utvikle læremidler som kan brukes av alle engelsklærere og -lærerstudenter 

(jf. delkriterium 2.4). Dette bringer meg over til studenttilbakemeldinger. 

Tilbakemeldinger har mest kraft når de kommer fra studenter til læreren, hevder Hattie 
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(2009). De er formative når de forstås og brukes til å forbedre undervisning. I det følgende 

vil jeg derfor trekke fram studenters tilbakemeldinger på min undervisning (jf. delkriterium 

2.3). Gjennom årene har jeg, med ujevne mellomrom, bedt studenter vurdere timene mine 

anonymt ved at de skriver det de mener på slutten av timen og legger det igjen i en haug før 

de forsvinner ut av klasserommet. Jeg har tatt vare på en del av de skriftlige tilbake-

meldingene fra fysisk undervisning. Det er en stor bunke, og den er tilgjengelig for 

gjennomsyn ved forespørsel fra komiteen. For denne søknaden skanna jeg noen 

representative tilbakemeldinger (Vedlegg 9) for å kommentere dem i søknaden. Tilbake-

meldingene er fra ulike år i perioden 2010-2020 og viser derfor utvikling over tid. Vedlegget 

viser også at jeg har brukt ulike evalueringsmetoder. I løpet av pandemien har jeg brukt 

funksjonen i Zoom for raske studentevalueringer: 

 

 

Slike tilbakemeldinger kan utføres raskt og gir grei respons på hvor nyttig studentene mener 

økten var. Jeg har brukt slike evalueringer til å spørre studentene i plenum for å få kvalitative 

eksempler på hva de mener var «veldig nyttig» eller «ganske nyttig». Utover det, har slike 

raske evalueringer sine begrensninger.  

I starten av min karriere i høyere utdanning brukte jeg et standardskjema som høgskolen 

hadde (se første skjemaet i Vedlegg 9). Tilbakemeldingene viste ofte at studentene ønska 

mer aktivisering og levendegjøring av fagstoffet (jf. punkt 4 i oversiktsstudien til Noben, 

Deinum og Hofman, 2020). Det andre skjemaet i vedlegget er fra grunnskolelærerutdanninga 

(2017), hvor jeg lagde eget evalueringsskjema med noen lukkede spørsmål og et åpent hvor 

jeg spør om «two stars and a wish». Tilbakemeldingene pekte på forbedringspotensial når 

det gjelder mer engasjerende og aktiviserende undervisning, men studentene etterspurte ofte 
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tydeligere instrukser og beskjeder (jf. punkt 3 fra Noben, Deinum og Hofmans studie 

(2020)). Det tredje eksemplet i vedlegget viser at jeg etter hvert også starta med refleksjon 

over egen rolle som student ved begynnelsen av studiet. Studentene ble bedt om å skrive 

maks en side om deres forventninger til meg og til deres medstudenter. Det gav en bedre 

start på undervisninga å gjøre slike forventningsavklaringer. De resterende eksemplene er 

fra perioden 2016-2020. Her er noen flere uttalelser fra studentene (tidsrommet 2016-2020): 

«Antagelig den beste forelesningen jeg har hatt hittil», «Lærte utrolig mye og vekket en 

nysgjerrighet til å finne ut mer», «Takk for at du utfordrer våre stemmer, «Første forelesning 

hvor jeg faktisk har fulgt med hele timen», « Du er veldig engasjert og det hører man i 

formidlingen», «Du snakker både med engasjement og kunnskap i tillegg til å aktivere opptil 

flere av studentene», «Du deler av egne erfaringer og legger til rette for gode diskusjoner», «Du 

engasjerer hele veien og har god dialog med klassen» 

Det som er gjennomgående er at studentene mener jeg er faglig dyktig og tydelig, engasjerer 

dem, lytter til dem og bruker deres innspill aktivt til faglig læring i timene. Det jeg ofte får av 

momenter som kan bli bedre er praktiske ting, slik som flere pauser, ikke la enkeltstudenter 

komme for mye til med utenomsnakk, legge ut presentasjonen min på læringsplattform på 

forhånd o.l. Jeg leser alltid over tilbakemeldingene, lar dem synke, og bruker dem i neste 

omgang til å finpusse nye undervisningsøkter (jf. ekspansiv læringssirkel (Engeström, 1999), 

delkriterium 2.4). 

 

Hovedkriterium 3: Bidragsyter i fagmiljøers og institusjonens arbeid med 

utdanningskvalitet 

«Fagmiljø» tolker jeg her som engelskmiljøet og lærerutdanning ved USN, andre universiteter 

og engelsklærere i skoler. Sistnevnte er viktig siden jeg driver med en profesjonsutdanning. I 

det følgende vil jeg gi eksempler fra å:  

 

- lede og utvikle fag- og emneplaner,  

- lede og utvikle samarbeidsformer mellom universitet og praksisfeltet, 

- skrive og redigere bøker for skoler (2017, 2020) og lærerutdanning (2019), 

- lede, delta og dele i utviklingsprosjekter i samarbeid mellom USN og praksisfeltet 

(Kompetanse for mangfold (2015-2018), Ungdomstrinn i utvikling (2016-2017), og 

Desentralisert kompetanseheving (2020-d.d.), 

- bidra til å utvikle kvalitet på ph.d.-utdanning (gjennom å tilby kurset «Developing 

Doctoral Supervision» for ph.d.-veiledere ved USN og å ha initiert og ledet 

«Assessment and learning» for ph.d.-studenter på tvers av universiteter innenlands og 

utenlands). 

Til slutt i denne hoveddelen vil jeg dele mine planer for videre utviklingsarbeid. 

Jeg starta opp undervisning i faget engelsk ved campus Drammen ved daværende Høgskolen 

i Buskerud i 2007. Før min tilsetting, tilbød institusjonen engelsk blant annet ved campusene 

i Vestfold og Ringerike. Som tidligere nevnt, underviste jeg noe i Ringerike, men hovedsakelig 
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i Drammen. Dermed utvikla jeg og ledet fag- og emneplaner fra bunnen av for det som het 

allmennlærerutdanning den gangen (se Vedlegg 1). Deretter ble grunnskolelærerutdanning 

innført og jeg var med på å utvikle nye fag- og emneplaner, i samarbeid med kolleger i 

fagmiljøet. Jeg har utvikla og videreutvikla undervisning på ulike emner sammen med kolleger 

i fagmiljøet, særlig kolleger i Drammen (grunnskolelærer), Vestfold (grunnskolelærer) og på 

Ringerike (praktisk-pedagogisk utdanning). 

I 2009 ledet jeg et utviklingsprosjekt som hadde som mål å utvikle samarbeidsformer mellom 

lærerutdanningene ved institusjonen på den ene siden og skole- og barnehageeiere på den 

andre siden. I det prosjektet involverte jeg cirka 10 kolleger fra ulike fagmiljøer, blant annet 

norsk, pedagogikk og naturfag, i tillegg til dekanen som aktivt var med i å planlegge, 

godkjenne og følge prosjektet (jf. delkriteriene 3.1 og 3.2). Prosjektet ble finansiert av 

Utdanningsdirektoratet og varte i to år. Det munna ut i en rapport med en modell for utvikling 

av samarbeidsformer (Burner & Lybæk, 2010; Vedlegg 10) og samtidig et tettere samarbeid 

med skole- og barnehageeier i kommunen. Resultatene ble også formidla på interne og 

eksterne seminarer og konferanser, slik som fakultetsmøte og konferanse i Gjøvik som hadde 

som tema utvikling av samarbeidsformer mellom UH-sektoren og skoler/barnehager (se 

Vedlegg 1). Dette er et eksempel på et utviklingsprosjekt som jeg mener har bidratt til å øke 

utdanningskvaliteten ved institusjonen. Økt samarbeid med eksterne aktører som er sterke 

bidragsytere i det samme området som vi utdanner våre studenter til, nemlig skoler og 

barnehager, gjør at våre undervisningsformer og våre refleksjoner rundt undervisning på 

lærerutdanningene blir mer praksisnære. 

 

I 2017 var jeg med å forfatte læreboka Global Visions for engelsklærere på videregående, i 

2019 var jeg medforfatter og medredaktør av fagboka 101 ways to work with communicative 

skills: Theoretical and practical approaches in the English classroom for lærerutdannere og 

engelsklærere på alle trinn, og i 2020 var jeg medforfatter av læreboka Echo for lærere på 
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ungdomstrinn. De to sistnevnte bøkene ble til i samarbeid med kolleger ved USN (første-

amanuensis Christian Carlsen og dosent Kåre Kverndokken), kolleger ved flere andre 

universiteter (bl.a. Kevin Steinmann ved HINN, Ulrikke Rindal ved UiO, Aud Solbjørg 

Skulstad ved UiB), og en del lærere fra praksisfeltet (engelsklærere på ungdomsskoler og 

videregående skoler). Utvikling og lanseringer av disse læremidlene har bidratt til pedagogisk 

og fagdidaktiske fellesskap, ny kunnskap og mer forskningsbaserte klasseromsaktiviteter (jf. 

delkriteriene 3.1 og 3.2).  

 

 

 

Når det gjelder utviklingsprosjekter i samspill med andre kolleger og praksisfeltet 

(delkriterium 3.2), ledet jeg den fylkesregionale satsninga Kompetanse for mangfold fra 2015 

til 2018 (delkriterium 3.1), hvor fokuset var utvikling av barnehage- og grunnskolelæreres 

profesjonelle utvikling av deres mangfoldskompetanse. Jeg samarbeida tett med universitets-

lektor Åse Lund som jobber som barnehagelærerutdanner. Prosjektet har også trigga min 

forskningsinteresse for flerspråklighet i skolen, som bl.a. resulterte i et kapittel om 

flerspråklighet i engelskklasser i boka Kvalitet og kreativitet i undervisningen – ulike 

perspektiver på undervisning (2017). Sammen med professor Audrey Osler skrev jeg en 

artikkel, basert på en tyrkisk-norsk lærers undervisningserfaringer, og formidla også funnene 

i en aviskronikk. I 2018 var jeg invitert til å snakke for lærere og lærerutdannere om 

mangfoldskompetanse i teori og praksis på en konferanse i regi av Nasjonalt senter for 

flerkulturell opplæring (NAFO) (jf. delkriterium 3.2). Et annet prosjekt som har bidratt til å 

utvikle faglige fellesskap om undervisnings- og studiekvalitet, er Ungdomstrinn i utvikling 

(2016-2017). Her var jeg ansvarlig for temaet «vurdering for læring» i skolen. I alle slike 

prosjekter har jeg vært bevisst på å symbiosen utvikling-undervisning-veiledning-forskning. 

https://www.fagbokforlaget.no/Kvalitet-og-kreativitet-i-klasserommet/I9788245022278
https://www.fagbokforlaget.no/Kvalitet-og-kreativitet-i-klasserommet/I9788245022278
https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.14324%2FLRE.19.1.07&fbclid=IwAR1Hg2cVuvbE02RVVlgy47XEvjq7hYdpsO1OUojKl7y2UtA2DduCbK6UhWA
https://www.dt.no/jeg-moter-larere-som-sier-det-er-sann-vi-gjor-det-her-dette-er-norge/o/5-57-1670011?fbclid=IwAR3huVf8S8NJd3f6O27Db9-BXORKBBTy_PRlq5xKCO2No6T9OcWRXzFlZ8U
https://docplayer.me/105634609-Nafo-konferansen-2018-nasjonalt-senter-for-flerkulturell-opplaering-oslomet-storbyuniversistetet-pilestredet-32-store-auditorium.html
https://docplayer.me/105634609-Nafo-konferansen-2018-nasjonalt-senter-for-flerkulturell-opplaering-oslomet-storbyuniversistetet-pilestredet-32-store-auditorium.html
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For eksempel veileda jeg en masterstudent på temaet vurdering og vi formidla funnene (med 

henne som førsteforfatter) i fagbladet Utdanning som når ut til svært mange lærere. Et annet 

eksempel er at jeg også ble invitert av Utdanningsforbundet til å snakke for fagmiljøet om ev. 

endringer som skjer på feltet vurdering i forbindelse med ny læreplan som kom i 2020 (jf. 

delkriterium 3.2). Det siste utviklingsprosjektet, Desentralisert kompetanseheving, starta jeg 

med under pandemien og er et pågående prosjekt. Her leder jeg utvikling av undervisnings-

kvalitet med engelsklærere på tvers av 21 videregående skoler gjennom foredrag, worskshops 

og langvarige faglige fellesskap (jf. delkriterium 3.1). Jeg lærer også av lærerne med tanke på 

hva slags problemstillinger de baler med når det gjelder ny læreplan – og den kunnskapen tar 

jeg med meg tilbake til undervisninga mi med lærerstudentene.   

Når det gjelder ph.d.-nivå og undervisnings- og studiekvalitet, har jeg siden 2017 vært 

representant for mitt fakultet (lærer) i et fagteam med professorene Rob Bongaardt (helse), 

Rigmor Baraas (optikk), Gudrun Helgadottir (handelshøyskolen) og førsteamanuensis Mona 

Sæbø (teknologi), hvor vi tilbyr veiledningskurs for ph.d.-veiledere ved USN. Forut for dette 

tok jeg kurset selv og skrev om ph.d.-utdanning i Norge sammen med fire andre kolleger fra 

ulike fakulteter ved USN. Utvikling av ph.d.-veiledning er fortsatt i startgropen i Norge, og 

vårt team ved USN er et av få som har kommet et stykke på vei. Fagfellesskapet på ph.d.-nivå 

gjorde også at jeg tok initiativ til å utvikle et ph.d.-kurs for doktorgradsstudenter (jf. 

Hovedkriterium 1 og delkriteriene 3.1 og 3.2).  

 

Videre planer for strategisk utviklingsarbeid (delkriterium 3.3) 

Min tidligere erfaring med nettundervisning for Høgskolen i Telemark (se Vedlegg 1), 

riktignok med bruk av Omnijoin, har kommet godt med når det gjelder nettundervisning under 

pandemien, samtidig som jeg er innstilt på å videreutvikle undervisningsformene som 

nettbasert undervisning krever. Økt arbeidsbelastning, ugunstige arbeidsforhold og andre 

forhold under pandemien har gjort at jeg ikke har hatt tid til å videreutvikle meg drastisk på 

nettundervisning. Nettundervisning er generelt mer fokusert og krever mer av underviseren. 

Den må planlegges nøyere og opptak av forelesning kan kreve mye tid med flere forsøk. Jeg 

hadde kun hatt erfaring med synkron nettundervisning, ikke bruk av opptak hvor forelesninger 

legges ut for studentene, før tida med pandemi (som jeg skrev om i en aviskronikk). Dette 

siste er noe jeg ser fram til å videreutvikle meg på sammen med fagmiljøet og kolleger som 

har lengre erfaring enn meg.  

Mine videre ambisjoner for utvikling av studiekvaliteten i fagmiljøet knytter seg særlig til 

utvikling av nye kurs i EVU (etter- og videreutdanning) for lærere, ph.d.-kurs og 

kollegaveiledning. Disse er temaer jeg kan ta med inn til nettverket for meritterte undervisere.  

EVU er et ønska satsningsområde på USN. Gjennom tidligere prosjekter, f.eks. «Kompetanse 

for mangfold» eller «Desentralisert kompetanseheving» som nevnt tidligere, har jeg erfart 

hvor mye jeg får igjen av å være i samtale med lærere i skoler. Siden vi driver med å utdanne 

lærere i mitt fagmiljø, bruker jeg erfaringer jeg får fra samtaler med lærere til å forstå mer av 

dynamikken mellom teori og praksis. Dette tar jeg med tilbake til fagmiljøet. Jeg har lufta 

ideen om EVU-kurs i flerspråklighet og mangfoldskompetanse for instituttleder. Disse 

https://www.utdanningsnytt.no/alle-er-jo-egentlig-regnelaerere-ogsa--en-studie-av-rektorers-bruk-av-nasjonale-prover/142515
https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2019/hva-skjer-pa-vurderingsfeltet-nar-vi-far-nye-lareplaner/
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1893-8981-2020-01-02
https://www.dagsavisen.no/fremtiden/debatt/2020/04/18/koronakrisa-har-fatt-fart-pa-digitaliseringa-av-undervisning-over-det-ganske-land/
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temaene er det stor etterspørsel om i praksisfeltet. De siste par årene har vi ansatt flere 

engelsklærere med spisskompetanse i flerspråklighet. Jeg har ambisjoner om å utvikle slike 

EVU-kurs sammen med kollegene mine i fagmiljøet. Jeg har tro på kurs i «sløyfe»-format – 

jf. modellen med ekspansiv læringssirkel på s. 10. Når det gjelder ph.d.-kurs, har jeg 

ambisjoner om å engasjere meg sterkt i utvikling av studiekvalitet på ph.d.-emnene. Første 

steget jeg har tatt, er som beskrevet tidligere (s. 7-8), utvikling av et helt nytt kurs (også nytt 

i nasjonal sammenheng), hvor jeg samarbeider tett med tre andre  institusjoner. Jeg tenker 

tverrfaglige og tverr-institusjonelle samarbeid vil tilføre institusjonen vår mer enn om vi 

utvikler oss med kun «våre egne». 

Avslutningsvis skal jeg skrive litt om mine ambisjoner og planer for å sette kollegaveiledning 

i system i mitt fagmiljø. Dersom jeg blir merittert underviser, vil jeg motta 30.000 kr til å 

bruke på utdanningskvalitet i fagmiljøet på instituttet mitt i tillegg til å være med i et nettverk 

for meritterte undervisere. De siste årene har det vært en stor utskifting i engelskmiljøet ved 

USN, særlig campus Drammen hvor jeg holder til. Mange nyansatte er ikke rekruttert fra 

skolen, slik det var tidligere før det kom strenge krav om førstekompetanse for fast ansettelse. 

Det er dermed behov for å fokusere på pedagogisk og fagdidaktisk veiledning. Jeg har mer 

tro på langvarige fagfellesskap enn enkeltstående kurs. Etter samtale med instituttleder har 

jeg fått bekrefta min hypotese om at kollegaveiledning er et ønska satsningsområde på institutt 

for språk og litteratur når det gjelder fagmiljøet mitt. Nylig tilsatte institutt for pedagogikk 

professor Thomas de Lange på samme campus som meg. Han har kollegaveiledning og også 

utviklingsmodeller slik som aktivitetssystemet og den ekspansive læringssirkelen (se 

Hovedkriterium 2) som et av sine interesseområder og har arbeida systematisk ved 

Universitetet i Oslo for å utvikle læringsfremmende kollegaveiledning. Jeg har vært i kontakt 

med ham for å kunne samarbeide om mine planer for kollegaveiledning. 

Gode undervisningsmiljøer kjennetegnes av sterke samarbeidsformer og tradisjoner for 

erfaringsdeling. Kollegial veiledning er et virkemiddel for å få dette til og kunne bidra til økt 

læring og selvtillit som undervisere (Wittek & de Lange, 2021). Det er viktig å møte kollegene 

på et likeverdig nivå, slik at kollegial veiledning oppleves trygt. Min plan er å starte med mer 

detaljert planlegging og rekruttering våren 2023, for så å sette dette i system fra og med studie-

året 2023-2024. Sammen med blant andre de Lange, og faggruppeleder i engelsk på campus, 

er planen min å lage og tilby en type etterutdanning for mine kolleger. Midler fra merittert 

underviser brukes på bl.a. faglitteratur (slik som Wittek og de Lange (2021)) og utvikling av 

sosial-faglige bånd på workshops i form av seminarer. Erfaringene vi høster fra utvikling av 

kollegaveiledning – spesielt fokuset på at den skal være læringsfremmende og utviklende for 

de som deltar – vil kunne deles i nettverket for meritterte undervisere. Forhåpentlig kan en 

eller flere fra nettverket også bidra inn i videreutvikling av arbeidet, enten som aktive 

medlemmer eller som eksterne representanter som kan komme med innspill i det jeg beskriver 

hva jeg har tenkt å gjøre. En foreløpig skisse for utvikling av kollegaveiledning med mål om 

å heve studiekvaliteten i fagmiljøet kan ser slik ut: 
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Når Hva Hvem 

Våren 2023 Mer detaljert planlegging 

sammen med andre kolleger. 

Lage modell. 

 

Informasjon til fagmiljøet om 

«kollegaveiledning i praksis» 

 

Første seminar april/mai 

2023: faglig-sosialt, foredrag 

og bygge relasjoner 

 

Innkjøp og utdeling av 

faglitteratur 

 

Fagteamet (Tony Burner, 

faggruppeleder, andre 

kolleger som f.eks. professor 

Thomas de Lange) 

 

 

 

Fagteamet + 7-8 kolleger i 

fagmiljøet mitt 

 

 

Tony Burner 

 

Høsten 2023 Seminar 2: lesing av tekst, 

diskusjon, planlegging i 

henhold til den ekspansive 

læringssirkelen (spørre-

analysere-fase) 

 

Seminar 3: lesing av tekst, 

diskusjon, utprøving i praksis 

(«modellere» i den 

ekspansive læringssirkelen) 

 

I aksjon: «utprøving» i den 

ekspansive læringssirkelen 

 

Seminar 4: refleksjon, ev. 

«tilpassing» i den ekspansive 

læringssirkelen, lesing av 

tekst, diskusjon 

 

Alle deltakerne 

Våren 2024 Seminar 5: gjenta den 

ekspansive læringssirkelen 

 

I aksjon: «utprøving» i den 

ekspansive læringssirkelen 

 

Seminar 6: gjenta den 

ekspansive læringssirkelen 

Alle deltakerne 

 

Gjennom ekspansive læringssirkler (Engeström, 1999), kollegaveiledning (Wittek & de 

Lange, 2021) og pre- og post-observasjoner (Noben, Deinum & Hofman, 2020), med lav 

terskel for deltakelse, kan dette være et godt bidrag for å heve studiekvaliteten i fagmiljøet.  
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Oversikt over vedlegg 

 

Vedlegg 1: pedagogisk CV 

Vedlegg 2: komplett CV 

Vedlegg 3: relevante attester, deriblant utdanningsfaglig basiskompetanse 

Vedlegg 4: vitenskapelig artikkel (nivå 2): “Three secondary school teachers implementing 

student-centered learning in Iraqi Kurdistan” 

Vedlegg 5: vitenskapelig artikkel (nivå 1): “Students’ perceptions and use of a new digital 

tool in teacher education” 

Vedlegg 6: vitenskapelig artikkel (nivå 1): “Studentaktive vurderingsformer i norsk lærer- 

og optometriutdanning” 

Vedlegg 7: vitenskapelig artikkel (nivå 2): “Student perspectives on formative feedback as 

part of writing portfolios” 

Vedlegg 8: redigert bok (nivå 1), bidrag med kapitler og ti aktiviteter for lærerstudenter og 

lærere 

Vedlegg 9: eksempler på studenttilbakemeldinger 

Vedlegg 10: rapport om utvikling av samarbeidsformer mellom høyere utdanning og 

praksisfeltet 

Vedlegg 11: uttalelse fra instituttleder 
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