
   

 

   

 

 

Søknad om å bli merittert underviser ved USN 
Jeg heter Agnete Bueie, har jobbet med læring og undervisning i 25 år og gjennomgående vært 

opptatt av å utvikle min praksis i målrettede forsøk på å styrke undervisningskvaliteten. Jeg har 

skolebakgrunn og omfattende samarbeidserfaring med praksisfeltet. Dette har gitt meg både innsikt i 

og genuin interesse for skolen og norskfaget spesielt. Det bruker jeg bevisst for å fremme 

profesjonsrelevans i både lærerutdanning og etterutdanningstilbud. Når jeg lykkes i å etablere 

læringsfellesskap der vi kobler erfaringsbasert praksiskunnskap og forskning, opplever jeg at 

studentenes, læreres og min egen profesjonelle utvikling stimuleres. Mitt engasjement for å se praksis 

og forskning i en sammenheng kommer bl.a. til uttrykk i en rekke lærebokbidrag, digitale 

læringsressurser, i forskningspublikasjoner og i FoU-prosjekter. I en del av bidragene legger jeg til 

rette for norskfaglig opplæring i skolen, mens andre har fokus på didaktikk og hvordan didaktiske 

praksiser kan utvikles. I korte trekk er dette bakgrunnen for at jeg søker om å bli merittert underviser 

ved USN. I fortsettelsen vil jeg presentere min utdanningsfilosofi og en rekke arbeider som 

understøtter introduksjonen. 

 

Figur 1: Bidrag i panel på NOKUT-frokost i samarbeid med USN: Hvordan skapes utdanningskvalitet på tvers 

av studiesteder? (14.10.2021) https://www.nokut.no/hendelser/ar/oktober/nokut-frokost-i-samarbeid-med-

usn-hvordan-skapes-utdanningskvalitet-pa-tvers-av-studiesteder/  
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Leserveiledning 

Jeg starter søknaden med å presentere meg selv gjennom tre 
delkapitler: min undervisningshistorie fra tiden før jeg ble 
ansatt i høyere utdanning, min undervisningsfilosofi og mitt 
forskningsarbeid. Deretter redegjør jeg for hvordan jeg fyller 
kriteriene for å oppnå status som merittert underviser ved 
USN. Denne delen er tredelt: Del 1 handler om hvordan jeg 
har utviklet min undervisningskompetanse kvalitativt over 
tid, mens del 2 redegjør for hvordan jeg har en utforskende 
og vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring. Del 3 
viser hvordan jeg bidrar i fagmiljøer og institusjonens arbeid 
med utdanningskvalitet. Figur 2 viser kobling mellom 
kriterier for merittering og dokumentasjon/vedlegg. 

 

 

 

Figur 2: Oversikt over kobling mellom USNs kriterier for merittering og dokumentasjon/vedlegg. 

 



   

 

   

 

 

A. Presentasjon av meg som lærerutdanner 

Undervisningshistorie 

Selv om søknaden i hovedsak omhandler mitt virke i høyere utdanning, vil jeg likevel kort presentere 

min bakgrunn - som gjorde meg kvalifisert for ansettelse i lærerutdanningen. 

 

Figur 3: Sentrale kjennetegn ved mitt virke som lærer i videregående skole 

Jeg har jobbet i videregående skole i 11 år. Figur 3 oppsummerer noe av det som kjennetegner 

denne delen av min praksis, og som jeg har tatt med inn i lærerutdanningen. Jeg jobbet systematisk 

med elevmedvirkning og mappevurdering, jeg tok i bruk digital teknologi for å støtte elevers 

læreprosesser, utviklet et nettbasert kurs i norsk i voksenopplæringen i Akershus fylkeskommune og 

var praksisveileder for studenter fra UiO. Administrative-/lederoppgaver har jeg fra å administrere 

skolens læringsplattform (IT’s Learning) og å lede norskseksjonen.  Før innføringen av 

Kunnskapsløftet holdt jeg etterutdanningskurs i regi av Bro Aschehoug. 

Min arbeidsgiver la til rette for at jeg kunne delta i prosjektet «Valg, vurdering og kvalitetssikring av 

lærebøker og andre læremidler» (2000-2003), i regi av Høgskolen i Vestfold, med en undersøkelse av 

hvordan norsklærere i vgs valgte læreverk, og ta videreutdanningene It for lærere (30 stp) og 

Veiledningspedagogikk (45 stp) . 

Min bakgrunn gjorde meg kvalifisert for å undervise i lærerutdanning. Gjennom praksiserfaringen 

kunne jeg gjøre utdanningen profesjonsrelevant, og veiledningskompetanse ga grunnlag for 

veiledning og praksisoppfølging. Arbeidet med digital teknologi og vurdering kunne jeg videreutvikle i 

lærerutdanningen. Erfaringen som kursholder har jeg tatt med meg inn i arbeid med eksterne 

oppdrag ut mot skoler. 

Undervisningsfilosofi 

Hvis jeg skal karakterisere min undervisningsfilosofi med teoretiske begreper, vil jeg starte med at 

mitt læringssyn langt på vei sammenfaller med et sosiokulturelt læringssyn. Læring kan også skje på 

andre måter, men det at læring er situert, distribuert og mediert, i tillegg til at den er grunnleggende 

sosial og basert på deltakelse i praksisfellesskap (Dysthe, 2001), mener jeg er treffende for hvordan 

jeg tenker rundt læring i en profesjonsutdanning. Innenfor denne rammen vil jeg trekke fram noen 

begreper jeg mener kan karakterisere min undervisningsfilosofi: 



   

 

   

 

Forskningsbasert undervisning ligger som en føring for lærerutdanningen (Strømsø, 2016). Jeg 

operasjonaliserer dette gjennom a) at studentene møter oppdatert forskning på temaene vi jobber 

med, b) at min egen forskning har relevans for praksisfeltet og lærerutdanningen – og formidles til 

studentene og c) at studentene får sine egne forskingserfaringer. Den siste formen, som Healey et al. 

(2014) antar er den minst utbredte måten å jobbe med forskningsbasert undervisning på, er noe jeg 

ønsker å videreutvikle (jf. 3.3). 

Studentaktiv læring er trukket fram som et ideal for høyere utdanning i stortingsmeldingene Kultur for 

kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16 (2016-2017) og Utdanning for omstilling - Økt arbeidslivsrelevans i 

høyere utdanning (Meld. St. 16 (2020-2021). Studentaktiv læring framstilles ofte som en motsats til en 

monologisk undervisning, der studenter er passive mottakere av kunnskap. I studentaktiv læring er 

derimot studentene engasjerte i læringsprosessen, for eksempel gjennom at de møter meningsfulle og 

relevante aktiviteter, fulgt av refleksjon rundt det de lærer og gjør (Prince, 2004). Slik jeg forstår 

begrepet studentaktiv læring, er det ikke nødvendigvis fruktbart å sette opp monologisk undervisning 

og studentaktiv læring som dikotomier, der det første bør unngås. Noen ganger kan en forelesning 

som har en monologisk form, ha en funksjon. Og aktivitet i seg selv fører ikke automatisk til bedre 

læring. Det forutsetter at aktiviteten rammes inn på en hensiktsmessig måte, og at den følges av 

nettopp refleksjon og diskusjon rundt hva aktiviteten bidrar til. En monologisk komponent må følges 

opp av et arbeid som krever involvering og fører til refleksjon rundt innholdet. Jeg prøver derfor å 

legge opp til variert undervisning, der ulike aktiviteter inngår, med formål å skape engasjement og 

relevans, men også refleksjon – innenfor rammen av de sosiokulturelle perspektivene beskrevet over.  

Å lese og skrive for å lære. Mye av læring i høyere utdanning forutsetter at man tilegner seg 

kunnskap gjennom lesing og skriving. Det min erfaring at dette oppleves som krevende for studenter. 

Dette er også dokumentert i rapporten Studieforberedt etter studieforberedende? (Lødding & Aamodt, 

2005). Jeg har lenge holdt kurs i akademisk skriving. De siste årene har jeg imidlertid også blitt 

bevisst på betydningen av å støtte studentenes leseprosesser.  

Bruk av digitale ressurser. Dette har en dobbel rolle i lærerutdanningen. Digital teknologi skal både 

brukes for å støtte studentenes læreprosesser, og lærerstudenter skal utvikle profesjonsfaglig digital 

kompetanse (PfDK) som beskrevet i Rammeverket for PfDK (Kelentrić et al., 2017). I min 

undervisning er jeg derfor opptatt av både å utforske og modellere bruk av ulike digitale ressurser, 

slik at studentene får erfaringer og muligheten til å reflektere over ressursenes muligheter og risikoer.  

Formativ vurdering: Det er grundig dokumentert at formativ vurdering kan ha effekt for 

elevers/studenters læring (Black & William, 1998; Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). Jeg er 

opptatt av hvordan man kan støtte elevers og studenters læreprosesser gjennom vurdering. 

Norskfaget er tradisjonelt et fag som i stor grad vektlegger skriving, og det å bruke vurdering for å 

støtte skriveutvikling, ligger i fagets natur. Vurdering som støtte for læring er en del av min 

undervisningsfilosofi, ikke bare knyttet til skriving, men også i arbeidet med andre norskfaglige tema, 

og selvsagt også knyttet til praksis. 

Profesjonsrelevans/arbeidslivsrelevans, helhet og sammenheng: Lærerutdanning inneholder ulike 

elementer: pedagogikk, skolefag, fagdidaktikk og praksis. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg 

vitenskapelig kunnskap innenfor de ulike fagfeltene de studerer, og samtidig skal de tilegne seg en 

praktisk kunnskap og evnen til å operasjonalisere teorien og gjøre den anvendbar for den praksis de 

skal utøve. Gjennom årene har jeg blitt bevisst på betydningen av å skape sammenhenger i 



   

 

   

 

lærerstudiet, både mellom fag, læringsaktiviteter og mellom læringsarenaer og at studentene skal 

oppleve profesjonsrelevans (Whitty & Furlong, 2017). Jeg må være oppdatert på det som skjer i 

praksisfeltet, og jeg må legge opp til at studentene klarer å se hvordan teorien de møter har relevans 

for yrkesutøvelsen. Jeg er opptatt av eksemplarisk undervisning, der studentene får erfare 

undervisningspraksiser som kan overføres til deres egen praksis ute i skolene, og også hvordan 

oppgavetypene vi lar studentene møte, har betydning både for profesjonsrelevans og muligheten for 

å se helhet og sammenheng. 

Hvordan kommer så dette til uttrykk i min praksis? I undervisningen møter studentene oppdatert 

forskning og oppgaver som inviterer til å utvikle deres egen forskende tilnærming til praksis. Videre 

får de erfaringer med å bruke digitale verktøy, og vi jobber med å utvikle lese- og 

skrivekompetansen, støttet av vurdering. Ulike former for samarbeid med praksisfeltet gir meg 

forutsetninger for å gjøre undervisningen profesjonsrelevant. I tillegg til å utvikle faglig og fagdidaktisk 

kompetanse, må vi gjennom samarbeid mellom fagene, gi studentene erfaringer som gjør at de 

opplever helhet og sammenheng i utdanningen. 

Forskning 

Denne søknaden skal primært handle om hvordan jeg jobber med undervisning. Jeg vil likevel kort si 

noe om hvilke forskningsprosjekter jeg har jobbet med, fordi også disse har bidratt til at jeg har 

utviklet min undervisningskvalitet over tid, og også at jeg har en vitenskapelig tilnærming til 

undervisning og læring.  

Prosjektet Mangfold, medborgerskap og myndiggjøring (2007-2011) var et samarbeidsprosjekt mellom 

Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Buskerud, Drammensbiblioteket og to skoler i Drammen, ledet av 

professor Joron Pihl. Kort fortalt handlet prosjektet om bruk av biblioteket som læringsarena. Her 

lærte jeg mye av å være en del av en forskergruppe, samt å samarbeide med en annen profesjon, 

bibliotekarer, og å drive et utviklingsprosjekt i samarbeid med praksisfeltet. Jeg fulgte elever på et 

trinn ved en skole fra fjerde til sjuende trinn, noe som ga meg kjennskap til et alderstrinn som 

supplerer min praksiserfaring fra videregående skole. 

Min doktorgradsavhandling har tittelen “Slike kommentarer er de som hjelper” - Elevperspektiv på 

lærerkommentarer i norskfaget. Jeg har altså forsket på hvordan elever forstår og bruker 

tilbakemeldinger de får når de skriver tekster i norskfaget. Dette kan kobles til min 

undervisningsfilosofi på flere måter: vurdering, skriving, profesjonsrelevans og fokus på elevenes 

læring. Gjennom omfattende datainnsamling i en rekke klasserom på ungdomstrinnet fikk jeg erfaring 

fra samarbeid med praksisfeltet og god innsikt i arbeid på ungdomstrinnet, som også supplerer min 

egen praksis fra vgs.  

Figur 4: Forskningsformidling av vitenskapelig artikkel i NJLRs podcastserie 



   

 

   

 

På bakgrunn av funn i phd-prosjektet har jeg senere forsket på hvordan vi kan støtte elevene i å 

bruke tilbakemeldinger. Dette har jeg gjort gjennom å samarbeide med norsklærere på 

ungdomstrinnet, og med bruk av Educational Design Research (Van den Akker et al., 2006) som 

metodisk tilnærming. Her initierer jeg som forsker et forslag for å utvikle praksis, og så samarbeider 

jeg med lærere om å utvikle et konkret undervisningsopplegg - som jeg så forsker på. To artikler om 

å utvikle elevers revisjonskompetanse er publisert, og en artikkel om å bruke videofeedback er i 

prosess. Dette dokumenterer at jeg kan jobbe innovativt i samarbeid med praksisfelt for å styrke 

undervisningskvalitet og støtte elevenes læring.  

Jeg har også forsket på digitalisering i lærerutdanningen (se punkt 2). Når jeg søker om å oppnå 

status som merittert underviser, dokumenterer mine forskningsprosjekter at jeg er opptatt av å bruke 

forskningstiden min på profesjonsrelevante prosjekter som knytter sammen undervisning og 

forskning. Videre er fokus ofte på hvordan vi kan støtte elevenes læring. Dels lar dette seg overføre 

direkte til lærerutdanningen (det som er nyttig for elever, er ofte også nyttig for studenter), og dels 

har jeg forskningsfunn som kan brukes inn i GLU. FoU-arbeidet bidrar til at jeg både utvikler min 

undervisningskompetanse og har en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring. Arbeidet 

dokumenterer også at jeg har et bevisst forhold til hvordan forskning kan brukes for å fremme 

kvalitet i lærerutdanningen. Forskning på praksisfeltet hjelper meg å holde meg oppdatert, noe som 

er en forutsetning for å drive profesjonsrelevant lærerutdanning. 

 

B. Slik oppfyller jeg kriteriene for en merittert underviser 

I resten av søknaden skal jeg svare opp kriteriene som stilles for å oppnå status som merittert 

underviser ved USN. I en slik søknad må noe velges og annet velges bort. Mitt utvalg er gjort for å 

vise bredden i mitt virke, da jeg mener det er summen av dette som bidrar til at jeg kvalifiserer for å 

søke om status som merittert underviser. Eksemplene underbygger også min undervisningsfilosofi. 

Eksemplene er plassert under en kategori, men kunne i enkelte tilfeller også vært plassert under en 

annen. 

Kriterium 1: Har med vekt på studenters læring utviklet 

undervisningskompetanse kvalitativt over tid 

1.1 Varierte erfaringer fra undervisningsarbeid med studentenes læring i fokus 

Jeg har undervist i lærerutdanningen siden 2006. Tematisk har jeg undervist i et bredt utvalg emner 

på bachelor og masternivå, alt fra grunnleggende lese- og skriveopplæring til litteratur, språkhistorie, 

talemålskunnskap og norskdidaktiske emner.  Figur 5 gir viser hvilke kurs jeg har undervist på (se 

også vedlegg 1).  



   

 

   

 

 

Figur 5: Oversikt over emner jeg har undervist (2006-2022) 

Jeg har 15 års erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning, samt 

praksisoppfølging, eksamensavvikling og emneplanutvikling. Jeg har også utviklet og undervist på 

videreutdanningskurs innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet (KFK), jobbet i de nasjonale 

satsingene Ungdomstrinn i utvikling (UiU) (2014-2017) og Desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp) 

(2020-dd.), og fra 2018-2021 var jeg delprosjektleder for prosjektet Læring og undervisning i digitale 

omgivelser (LUDO). En stor del av min arbeidsplan de siste årene har vært knyttet til eksterne 

prosjekter, i kombinasjon med undervisning i GLU. Summen av disse pedagogiske oppgavene og 

rollene har bidratt til at jeg har utviklet undervisningskompetansen min kvalitativt. Samarbeid om 

utviklingsprosjekter med praksisfeltet gjør at jeg må holde meg oppdatert på ulike tematikker knyttet 

til fag og praksisfelt, og det gir meg forutsetninger for å gjøre undervisningen min profesjonsrelevant.  

Vedlegg 1: Pedagogisk mappe og CV 

1.2 Har arbeidet systematisk over tid med å utvikle min undervisning og reflekterer over 

denne utviklingen 

Gjennom årene jeg har jobbet i høyere utdanning, har min tilnærming til undervisning har blitt mer 

systematisk og vitenskapelig. Til dette kriteriet vil jeg trekke fram arbeid med lesing som et eksempel 

på systematisk arbeid over tid. Da jeg begynte å undervise i høyere utdanning, laget jeg 

semesterplaner som viste hvilke mål i emneplanen vi skulle jobbe med hver økt, supplert med 

informasjon om undervisningsøktens tema og tilhørende pensum. Derfra tok jeg det for gitt at 

studentene mestret å lese pensumlitteraturen og jobbe selvstendig med temaene. Etter hvert skjønte 

jeg at dette ikke var like lett for alle studentene, noen studenter kom og ba om hjelp til å både 

komme i gang, planlegge sitt individuelle arbeid og også å vite hvordan de skulle lese målrettet. Den 



   

 

   

 

tidligere nevnte rapporten til Lødding & Aamodt (2015) bekrefter at begynnerstudenter har 

utfordringer med å lese lengre tekster. Den internasjonale PISA-undersøkelsen, som blant annet 

undersøker 15-åringers leseferdigheter, viser at kun 29 % av de norske elevene som har deltatt i 

undersøkelsen, har lest en tekst på mer enn 100 sider det siste året (Frønes & Jensen, 2020). Selv om 

disse elevene har vært gjennom videregående opplæring før de kommer til lærerutdanningen, er det 

grunn til å anta at noen av studentene våre i liten grad er vant til å lese tekster med et visst omfang. 

Det kan gjøre overgangen til høyere utdanning krevende. Dette har ført til at jeg har utviklet min 

undervisning for å støtte bedre opp under studentenes leseprosesser og tydeligere lage en bro 

mellom undervisning og studentenes eget arbeid. Jeg har supplert semesterplanen med en form for 

lesebestilling (Kverndokken, 2015) som gir en retning for lesingen ved å vise hva en kan være særlig 

oppmerksom på mens en leser (figur 6). Dette har studentene meldt at de har funnet nyttig. Jeg har 

også laget noe jeg har kalt “læringssti” for arbeid med pensumtekster som det ikke er tid til å jobbe 

med i undervisningen, med forslag til individuelt og arbeid i grupper, og gjerne med en 

videoforelesning som supplement. 

  

 

Figur 6: Eksempel på støtte til studentenes lesing (emne MG2NO1 H2020) 

Hontvedt et al (2020) har utviklet konseptet “videolekser”, og flere ved USN, inkludert meg selv, har 

prøvd ut dette med studenter. Helt konkret handler det om at studentene får i oppgave å lese 

pensumtekst(er) og deretter reflektere rundt de de har lest, enten som en lydfil eller videofil som 

leveres i forkant av undervisningen. Faglærer ser/lytter til studentenes refleksjoner og planlegger 

undervisningen og hva som skal vektlegges basert på studentrefleksjonene. Styrken i dette er at man 

knytter bedre sammen det som skjer på og utenfor campus, og man får bedre innblikk i studentenes 



   

 

   

 

leseprosesser, deres forståelse og refleksjoner. Alle studentene kommer til orde, også de som ikke 

nødvendigvis tar ordet i undervisningen. Undervisningen kan lettere tilpasses studentenes behov. 

Dette har jeg fått noe erfaring med, og er absolutt noe jeg ønsker å videreutvikle framover. 

1.3 Har samarbeidet om utvikling av undervisning og studiekvalitet med studenter, kollegaer 

og ledelse 

I nesten all undervisning har jeg samarbeidet med kollegaer, både innenfor emner og på tvers av 

emner på programnivå. Her vil jeg trekke fram et eksempel på samarbeid, nemlig mine bidrag i det å 

skape helhet og sammenheng i lærerstudiet. Grunnskolelærerutdanning, særlig utdanningsløpet for 

GLU5-10, er faginndelt. Studentene har kun pedagogikk og elevkunnskap som fellesfag i syklus-1. 

Dette gjør at det kan være utfordrende å ivareta overordnede, tverrfaglige tematikker som ligger i 

programplanen. Studentens fagportefølje kan tilsi at de får ulik innsikt i slike tematikker, fordi fagene 

enten behandler temaene ulikt, eller tar ulikt ansvar for arbeidet. For å sikre at alle studenter skal ha 

en “basiskompetanse”, har vi i Drammen prøvd ut ulike former for profesjonsdager for hele kullet. 

Jeg har hatt slike dager om de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, muntlighet, læringsledelse 

og digitalt samarbeid både i fireårig og femårig GLU. I ny modell for GLU (høst 21) skal 

fagovergripende tema ivaretas gjennom fagenes emneplaner. I dette arbeidet har jeg bidratt i 

arbeidsgruppen som jobbet med hvordan profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) skulle ivaretas 

gjennom hele utdanningen (se punkt 3.2).  

Et tema alle lærerstudenter bør ha kjennskap til, er lese- og skrivevansker. Ca. 20 % av elever i 

skolen har en eller annen form for vansker med lesing og/eller skriving (Aas, 2021). Alle studenter, 

uavhengig av fagportefølje, trenger derfor å ha kunnskap om lese- og skrivevansker og en 

handlingskompetanse for å støtte elever som strever med lesing/skriving. Sammen med Hjørdis 

Hjukse mediekonsulent Live K. Sveva har jeg utviklet en nettressurs som skal gi lærerstudenter en 

introduksjon til temaet. Her har vi samlet noen ressurser produsert av andre, og noen utviklet av oss, 

og gitt det hele en innramming. Ved å dele den åpent slik kan den tas i bruk både internt og utenfor 

USN, noe som har vært et viktig prinsipp for oss i LUDO-prosjektet (se pkt. 3). Denne ressursen 

finnes i vedlegg 2, og dokumenterer både at jeg samarbeider med kollegaer om å utvikle ressurser, at 

jeg er opptatt av temaer på tvers av fag og at jeg bidrar til delingskultur. 

Vedlegg 2: Undervisningsressurs om lese- og skrivevansker 

 

Inneværende studieår skal det første kullet i den femårige masterutdanningen fullføre sin utdanning. 

USN organiserer syklus 2 som nett- og samlingsbasert på tvers av fire studiesteder. Jeg inngår i et 

«vit-met-team» som i har fagligansvaret for å planlegge, organisere og gjennomføre emnet 

vitenskapsteori og metode og tilhørende aktiviteter.  

 

Dette har vi gjort ved å tilby forberedende profesjonsdager i fjerde studieår. Selve emnet 

vitenskapsteori og metode har vært organisert med en generell del, gjennomført på hvert studiested, 

og en metodefordypning, gjennomført på tvers og på nett. Undervisningen har vært lagt opp som 

omvendt undervisning, der studentene på mandager jobbet med asynkrone ressurser, før vi møtte 

dem på tirsdagene for å bearbeide dette stoffet i fellesskap. Dette har gitt oss en erfaring med 

omvendt undervisning, som studenter finner engasjerende, motiverende og fleksibelt (Akçayır & 

Akçayır, 2018), og har krevd et utstrakt samarbeid på tvers av fag og studiesteder. Noe har fungert 

https://www.ludo.usn.no/lese-og-skrivevansker


   

 

   

 

godt, og noe kan forbedres. Med utgangspunkt i evalueringer jobber vi nå med å forbedre emnet til 

neste kull.  

 

Et av mine bidrag har vært å initiere skriveseminarer som et fellestilbud på tvers av fag. Sammen 

med kollega Sveinung Nordstoga har vi planlagt og gjennomført regelmessige nettseminarer der vi 

fokuserer på en del av masteroppgaven i hvert seminar (innledningskapittel – 

teori/forskningsoversikt – metode – resultater/drøfting), med en kombinasjon av gjennomgang og 

skrivetid. Arbeidet har gitt meg innsikt i at vi nok kan bli bedre til å jobbe med akademisk skriving og 

progresjon knyttet til denne for å få en mer gradvis overgang fra de relativt korte tekstene studentene 

skriver i starten av studiet og til selve masteroppgaven som skrives til slutt i studiet. Dette er noe jeg 

ønsker å jobbe videre med framover. 

 

Figur 7. Epost med tilbakemelding fra student etter skriveseminar (tatt ut av søknaden før publisering på nett) 

 

Jeg har også bidratt på skrivekvelder i regi av USN-biblioteket, slik vedlegg 3 dokumenterer. Her 

prøver jeg å vise studentene hvordan man kan bygge opp en større oppgave til en tekst med god 

helhet og sammenheng, og også hvordan man kan bruke vitenskapelige artikler som modelltekster i 

arbeidet. Dette dokumenterer at jeg også prøver å bidra til å heve studiekvalitet gjennom 

arrangementer som ikke er knyttet til spesifikke emner eller studieprogram. 

 

Vedlegg 3: Bidrag på skrivekveld 
 

Utvikling av nye emner og studieplanarbeid beskrives under punkt 3.1.  

Samarbeid er viktig for min profesjonsutvikling ved at det gir meg nye perspektiver og ideer. Noen ganger får 

jeg utfordret mine egne synspunkter, noe som kan bidra til at jeg justerer kursen, andre ganger må jeg skjerpe 

mine egne valg og begrunnelser.  Faglig ansatte har ulik erfaring og faglig spesialisering, og det mener jeg er 

berikende og styrker oss samlet. Ved å samarbeide med kollegaer som har en annen spesialisering enn meg 

selv, har jeg utviklet en bedre faglig forståelse for emner, og det gjør meg også bedre i stand til å jobbe med 

helhet og sammenheng i utdanningen.  

 

1.4 Kan vise til planer for fortsatt utvikling av egen undervisningskompetanse 

Det å skrive denne søknaden har vært en nyttig “øvelse” for å bli bevisst på hva jeg har gjort og hva 

jeg kan trenge å jobbe mer med. Jeg har et potensial for å jobbe mer med systematikk over tid. For å 

utvikle min egen undervisningskompetanse ønsker jeg å forske på egen praksis, helst i et kollegialt 

samarbeid, gjerne koblet med kollegaveiledning. I punkt 3.3 viser jeg til planer for videre 

utviklingsarbeid for å heve studiekvalitet i mitt virke, og det er naturlig å se disse to punktene i 

sammenheng. 

2. Utforskende og vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring   

2.1 Prøvd ut eller utviklet varierte læremidler og undervisnings- og vurderingsformer som 

støtter studentenes læreprosesser 



   

 

   

 

2.1.1 Utvikling av læremidler 

Gjennom å delta i prosjektet “Valg, vurdering og kvalitetssikring av læremidler” (200-2003) fikk jeg i 

tillegg til å gjøre mine egne, små prosjekt, kjennskap til læremiddelforskningen, og jeg fikk være en 

del av det fremste forskningsmiljøet på dette feltet nasjonalt.  

Siden har jeg også bidratt i å utvikle læremidler for skolen (figur 8). Det startet med en nettressurs til 

læreverket Grip teksten (for norskfaget i vgs.) (2006-2008, revidert i 2013). Neste prosjekt var et 

heldigitalt læremiddel, Lingua Planet, for språklige minoriteter (ungdomstrinn, vgs og 

voksenopplæring) som skulle begynne å lære norsk. Dette var nyskapende ved å være heldigitalt, og 

fordi det tok i bruk lyd for å jobbe med språklæring og særlig uttale, som er sentralt i den første 

språklæringen. 

Til nytt læreplanverk i 2020 har jeg vært med på en nyskriving av læreboken Grip teksten. I tre bøker 

har jeg skrevet kapitler om lesing, skriving, muntlighet, kildebruk, sakprosa og sammensatte tekster. 

Særlig i ferdighetskapitlene har jeg kunne jobbe med å skrive fram stoff som kan støtte elevene i å 

utvikle lese- og skriveferdigheter de vil trenge for å være studieforberedte etter vgs.   

 

Figur 8: Læremidler jeg har utviklet i samforfatterskap 

Arbeidet med å lage læremidler for skolen har relevans for lærerutdanningen på flere måter, for 

eksempel ved at jeg holder en tett kontakt med faget i skolen og hvordan en læreplan kan 

operasjonaliseres til en lærebok, samt at det gir god oversikt over fag- og læremiddelfeltet. Arbeidet 

dokumenterer også at jeg har en orientering mot skole, med interesse for å bruke min innsikt i for 

eksempel lese- og skriveopplæring til å lage lærestoff tilpasset elever i skolen.  

Jeg satt i referansegruppen da Udir skulle utvikle kvalitetskriterier for å vurdere læremidler, blant 

annet for norskfaget. Jeg holdt et innlegg om profesjonsfaglig digital kompetanse og konsekvenser for 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/laremidler/kvalitetskriterier-for-laremidler/?fbclid=IwAR0vahITTuaYbU4aos9UsaJTdij0s4BRrdRaESbd4iwYEQFiwqth9HLi3Tw


   

 

   

 

utforming av læremidler for arbeids- og referansegruppen på en oppstartsamling for arbeidet i norsk 

og engelsk (Tromsø 28.11.2019). Samlet sett mener jeg disse erfaringene mine bidrar til å gi meg 

både en praktisk, utforskende og vitenskapelig tilnærming til læremiddelfeltet. Når jeg underviser i 

temaet i GLU, har jeg en bred og oppdatert orientering på feltet.  

Lærebøker står også sentralt i lærerutdanningen. Jeg har bidratt med bokkapitler i ulike bøker som 

har lærerstudenter - og lærere - som målgruppe (figur 9), både skrevet alene og i samforfatterskap. 

Dette dokumenterer at jeg er opptatt av å formidle fag til ulike målgrupper, og bidra til 

pensumutvikling i lærerutdanningen. 

  

Figur 9: Eksempler på fagfellevurderte bokkapitler som inngår i pensumlitteratur i lærerutdanningen 

2.1.2 Digitale verktøy 

Når det gjelder hvordan digital teknologi kan brukes for å støtte elevers læring, har jeg, alene eller i 

samarbeid med kollegaer gitt studentene erfaringer med en rekke ulike digitale verktøy gjennom 

tidene: De har laget digitalt sammensatte tekster som dikttolkninger, bokpresentasjoner og 

praksisfortellinger, de har brukt verktøy som Padlet og Mentimeter, vurdert ulike digitale norskfaglige 

læringsressurser osv., i tillegg til å bruke USNs læringsplattformer.  

Gjennom dette arbeidet og det at jeg har jobbet meg stadig mer inn i feltet læring i digitale 

omgivelser, har jeg utviklet erfaringer som gjør at jeg nok jobber litt annerledes i dag enn da jeg 

startet i lærerutdanningen. Den gang introduserte jeg studentene for en rekke digitale verktøy, for å gi 

dem erfaringer som de selv kunne ta med seg ut i praksis. På et vis ble teknologien særlig brukt for å 

variere arbeidsformer i undervisningen. De senere årene har jeg blitt mer opptatt av hvordan 

teknologien faktisk også endrer faget. Teknologien har noen epistemiske konsekvenser (Aagaard & 

Lund, 2020), og det endrer måten vi jobber med kunnskapsarbeid på. En sentral utfordring i 

norskfagets skriveopplæring har for eksempel vært knyttet til “klipp - og lim”, altså at det finnes så 

mange (mer eller mindre) gode tekster på nettet allerede, at når elever skal skrive selv, blir det lett til 

at de henter større eller mindre deler av tekster fra det som allerede finnes “der ute”. Dette utfordrer 

oss til å tenke annerledes om hvilke oppgavetyper vi gir elever i en tid der det meste av informasjon 

finnes et tastetrykk unna. En annen utfordring mange norsklærere er opptatt av i dag, er hvordan vi 

forholder oss til oversettelsesverktøy. Jeg bruker selv gjerne Google translate når jeg skal sjekke om 



   

 

   

 

engelsken sitter. Men hvordan forholder vi oss som lærere til at vi får verktøy som Apertium, som 

oversetter fra bokmål til nynorsk med god kvalitet? Igjen utfordres vi til å tenke nytt: Hva trenger 

elevene å kunne i en tid der slike hjelpemidler finnes? Framfor å håpe i det lengste at elevene ikke 

oppdager at verktøyet finnes, mener jeg vi må revurdere hvordan vi jobber med opplæringen i 

nynorsk, ved å introdusere studentene for verktøyene, la dem få oppgaver som gir dem erfaringer i 

hva som er styrker og svakheter, hvilken kompetanse man likevel trenger for å kunne skrive godt på 

nynorsk med tilgang til slike verktøy – og sammen utforske muligheter og risikoer ved teknologien. 

Dette er eksempler på at jeg de siste årene har blitt mer oppmerksom på at teknologien ikke bare 

endrer arbeidsmåter i fagene, men også faktisk kan endre fagets innhold. Slike diskusjoner tar jeg i 

større grad med studentene nå, og det vil være sentralt i min undervisning framover. 

Digitale verktøy åpner også opp for nye muligheter for å dokumentere kompetanse. I høyere 

utdanning har flere forskere blitt opptatt av mulighetene som ligger i podcasting (Drew, 2017; Carson 

et al, 2021). Jeg mener podcast har et potensial for å utforske og bearbeide fagstoff, men også for å 

jobbe med muntlighet. Tradisjonelt har digitale verktøy i arbeid med muntlighet særlig vært knyttet til 

presentasjoner, men da handler det mer om presentasjonsverktøy enn det muntlige uttrykket 

(Svenkerud & Opdal, 2016). Bruk av podcast er noe jeg planlegger å jobbe mer med framover. Jeg 

har utviklet en undervisningsressurs om hvordan man kan ta i bruk podcast i undervisning både i 

skole og lærerutdanning (vedlegg 4), som ligger på LUDOS nettsider. Nettsidestatistikken viser at 

dette er en ressurs som er godt besøkt (figur 10). 

 

Figur 10: Nettsidestatistikk – podcast i undervisning (fra LUDOS nettsider) 

Vedlegg 4: Undervisningsressurs om bruk av podcast i skole og lærerutdanning 

2.1.3 Vurdering 

Når det gjelder vurdering, vil trekke fram er å bruke videofeedback som tilbakemeldingsform. 

Reviewstudien av Mahoney et al (2019) indikerer at denne vurderingsformen har et stort potensial. 

Vedlegg 5 viser hvordan jeg gir videorespons. Jeg kombinerer videorespons med andre 

vurderingsformer, slik at studentene skal få varierte erfaringer, noe som kan gi dem grunnlag til å 

https://www.ludo.usn.no/podcastiundervisning


   

 

   

 

finne ut hva de synes fungerer godt og mindre godt i ulike situasjoner. I tillegg har jeg også gjort det 

til et arbeidskrav på noen emner, at studentene selv skal gi videorespons til en elevtekst. Hvis 

studentene både har erfart at det har vært nyttig å motta videofeedback og de har fått erfare å gi slik 

feedback selv under studietiden, tror jeg det er større mulighet for at de selv vil ta i bruk en slik 

vurderingsform i skolen (jf eksemplarisk undervisning). Jeg har også gjennomført en studie av 

videofeedback på ungdomstrinnet. Dette viser hvordan jeg jobber for å utvikle systematisk kunnskap 

om hvordan formativ vurdering kan støtte elevers og studenters læringsprosesser.  

Jeg har gjennom phd-arbeidet opparbeidet meg god innsikt i feltet vurdering for læring. Når jeg ser 

hvordan jeg omsetter dette til praksis i den vedlagte videoresponsen, mener jeg at den har både 

styrker og svakheter. Styrkene er at den er konkret og individrettet, den peker på styrker og hva som 

kan videreutvikles. Svakhetene er at jeg fort gir råd og instruksjoner framfor å la studenten finne 

løsninger selv, og responsen er litt omstendelig. Det at jeg ikke redigerer, er et bevisst valg. Å 

redigere responsen vil gjøre vurderingsformen mer tidkrevende, noe som kan hemme bruk av 

videofeedback. 

Vedlegg 5: Eksempel på videorespons  

2.2. begrunner og reflekterer over sin måte å løse undervisningsoppgavene på gjennom å anvende 

relevant forskning og teori om undervisning og læring i høyere utdanning og innenfor eget fagområde 

I LUDO-prosjektet (se punkt 3) har vi utviklet det UH-pedagogiske emnet Lærerutdanner i en digital 

tid. I samarbeid med kollegaer har vi hatt en utforskende og vitenskapelig tilnærming til undervisning 

og læring i emnet. Et arbeidskrav i emnet er at deltakerne skal gjennomføre et utviklingsprosjekt i sin 

egen praksis, med formål å utvikle egen og studentenes PfDK. Vi gjennomførte derfor en studie der 

vi undersøkte hvilke problemsituasjoner deltakerne forsøkte å løse gjennom utviklingsprosjektene, og 

hvilke ressurser som ble satt i spill for å møte disse problemsituasjonene. Sammen har vi skrevet 

artikkelen Teacher educator in a digital age: A study of transformative agency, som publiseres i 

Nordic Journal of Digital Literacy i april 2022. Vi presenterte også studien på 

Lærerutdanningskonferansen 2021 (vedlegg 6). I studien tar vi i bruk Vygotskys begrep om doble 

stimulation (Lund & Vestøl, 2020) og transformative agency (Engeström et al., 2020) for å ha et 

forskende blikk på vår egen praksis. 

Vedlegg 6: Paperpresentasjon fra Lærerutdanningskonferansen 2021 

2.3 arbeider systematisk med tilbakemeldinger fra studenter og kollegaer 

Jeg er opptatt av å utvikle studiekvalitet gjennom å bruke studenters tilbakemeldinger. Denne 

interessen kommer blant annet til uttrykk ved at jeg i 2014 deltok i en arbeidsgruppe som utviklet en 

verktøykasse for underveisevaluering av emner: https://min.usn.no/ansatte/vart-usn/vare-

enheter/avdeling-for-utdanning-og-studiekvalitet/tjenester-som-leveres-av-staben/evaluering-og-

rapportering/artikler-til-tjenesten-emneevaluering-og-rapportering/verktoykasse-for-

underveisevaluering. (mulig lenken kun fungerer for interne) 

I enkeltemner vurderes emnene underveis og til slutt. Jeg bruker resultatene til å snakke med 

studentene om hvordan emnene kan videreutvikles for å sikre kvalitet og relevans. Figur 11 viser et 

eksempel på dette. På bakgrunn av et vurderingsskjema går jeg gjennom resultatene med 

studentene, og ber om råd for å videreutvikle emnet med utgangspunkt i evalueringene.  

https://min.usn.no/ansatte/vart-usn/vare-enheter/avdeling-for-utdanning-og-studiekvalitet/tjenester-som-leveres-av-staben/evaluering-og-rapportering/artikler-til-tjenesten-emneevaluering-og-rapportering/verktoykasse-for-underveisevaluering.
https://min.usn.no/ansatte/vart-usn/vare-enheter/avdeling-for-utdanning-og-studiekvalitet/tjenester-som-leveres-av-staben/evaluering-og-rapportering/artikler-til-tjenesten-emneevaluering-og-rapportering/verktoykasse-for-underveisevaluering.
https://min.usn.no/ansatte/vart-usn/vare-enheter/avdeling-for-utdanning-og-studiekvalitet/tjenester-som-leveres-av-staben/evaluering-og-rapportering/artikler-til-tjenesten-emneevaluering-og-rapportering/verktoykasse-for-underveisevaluering.
https://min.usn.no/ansatte/vart-usn/vare-enheter/avdeling-for-utdanning-og-studiekvalitet/tjenester-som-leveres-av-staben/evaluering-og-rapportering/artikler-til-tjenesten-emneevaluering-og-rapportering/verktoykasse-for-underveisevaluering.


   

 

   

 

                              

Figur 11: Utdrag fra underveisevaluering i emnet norskdidaktikk i PPU 

I denne søknaden ønsker jeg også å trekke fram et arbeid vi har gjort med å bruke studenters 

tilbakemeldinger på programnivå. Dette arbeidet er gjort innenfor LUDO-prosjektet (se punkt 3). Litt 

ut i prosjektperioden gjennomførte vi en anonym spørreundersøkelse der studentene fikk evaluere 

PfDK-profesjonsdager og gi lærerutdanningen anbefalinger. LUDOs følgeforsker, Aslaug Grov Almås, 

gjennomførte fokusgruppeintervjuer med GLU-studenter fra de fire studiestedene. På bakgrunn av 

dette samarbeidet vi med programledelsen ved studiestedene om å systematisere arbeidet slik at det 

ble mer likt på alle campuser. Vi så også at noen tematikker i liten grad ble behandlet. Dette førte til 

utvikling av to store ressurser: Storefri (https://www.ludo.usn.no/storefri), om psykososialt 

læringsmiljø og Utviklingssamtalen (https://www.ludo.usn.no/utviklingssamtalen). Erfaringene fra 

utprøving av ressursene har åpnet øynene for at slike ressurser og oppgavetyper kan være svært 

godt egnet for å gjøre utdanningen enda mer profesjonsrelevant. 

Siste ledd i denne systematiske måten å bruke studenters tilbakemelding på, var at vi, Aslaug Grov 

Almås, Toril Aagaard og jeg, skrev en fagfellevurdert artikkel basert på studentintervjuene (vedlegg 

7). Dette dokumenterer hvordan vi bruker data fra studentevalueringer og forskning til å utvikle 

undervisning for å styrke utdanningskvaliteten. 

Vedlegg 7: Almås, Bueie og Aagaard (2021). From digital competence to professional digital 

competence. Student teachers’ experiences of and reflections on how teacher education prepares 

them for working life.  

https://www.ludo.usn.no/storefri
https://www.ludo.usn.no/utviklingssamtalen
https://journals.oslomet.no/index.php/nordiccie/article/view/4233
https://journals.oslomet.no/index.php/nordiccie/article/view/4233
https://journals.oslomet.no/index.php/nordiccie/article/view/4233


   

 

   

 

2.4 Har formidlet kompetanse og erfaringer fra arbeid med undervisning på ulike måter 

Jeg har formidlet min kompetanse og erfaringer fra arbeid med undervisning på ulike måter i 

forskjellige fora både internt og eksternt. Jeg har jobbet veldig mye med formidling ut mot skoler, 

særlig i prosjektene Ungdomstrinn i utvikling (temaer som lesing, skriving og vurdering, ca. 30 

innlegg) og Desentralisert kompetanseutvikling (temaer som Fagfornyelsen, læreplananalyse, 

vurdering og det å drive utviklingsprosesser i profesjonsfellesskap). En oversikt over slik formidling 

ligger i min CV i min pedagogiske mappe (vedlegg 1).   

Innenfor samarbeidsprosjektet DeKomp Vestfold Telemark fylkeskommune har jeg laget ulike 

webinarer (om læreplananalyse) og videoer (om vurdering generelt, om vurdering i norskfaget og om 

å drive utviklingsprosesser i profesjonsfellesskapet). Disse er delt i et åpent Canvasrom (vedlegg 8), 

Hensikten er at alle som jobber i ordningen fra USN har tilgang til det andre har gjort. Ressursen er 

delt i sin helhet for å gi en oversikt over arbeidet. Jeg har laget videoene om læreplananalyse, 

vurdering generelt og vurdering i norsk, samt å drive utviklingsprosesser.   

Vedlegg 8: Canvasrom for DeKomp-samarbeidet med Vestfold Telemark fylkeskommune  

Jeg har også formidlet erfaringer med undervisning i ulike fora internt og eksternt, både alene og 

sammen med kollegaer, slik figur 12 viser.  

 

Figur 12: Eksempler på formidling internt og eksternt  

3. Engasjert og dyktig bidragsyter i fagmiljøers og institusjonens arbeid med 

utdanningskvalitet   

3.1 har initiert, stått sentralt i eller ledet studieplanarbeid, pedagogisk eller fagdidaktisk 

utviklingsarbeid, studiekvalitetsarbeid eller utredningsarbeid 

Under dette punktet vil jeg trekke fram tre typer arbeid som jeg mener er relevante: innovativt arbeid 

med nye studier, skolebasert kompetanseutvikling og prosjektet Læring og undervisning i digitale 

omgivelser (LUDO). Søknadsformatet tillater bare korte beskrivelser. 



   

 

   

 

Innovative studietilbud 

I tillegg til ordinært studie- og emneplanarbeid, har jeg bidratt i utviklingen av nye studietilbud som 

kan ses på som innovative.  

 

Figur 13: Utvikling av studietilbud (KFK) 

Disse studiene er alle er videreutdanningstilbud for lærere innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet. 

Det innovative elementet i disse studiene ligger i at de er enten nett- og samlingsbasert (Lesing1/2 

og Norsk 1) eller mooc-inspirert (PFDK MOOC), slik at det skal være fleksible studier som kan 

kombineres med jobb i skolen. I tillegg er det vektlagt at de skal ha sterk profesjonsrelevans. For 

lesekursene utviklet vi først et etterutdanningskurs med fysiske samlinger og mellomarbeid på 

skolene som ble fulgt opp av veiledning. Dette ble videreutviklet til videreutdanning, med en mulighet 

for å ta opptil 60 studiepoengs fordypning i lesing. Et slikt studietilbud fantes ikke den gang, men det 

ble utviklet ved flere institusjoner som et nasjonalt oppdrag for å styrke leseopplæringen i skolen.  

Norsk 1 Midtfylket var et oppdrag fra fem kommuner for å ivareta kompetansekravene om at lærere 

på 1-7. trinn må ha 30 stp utdanning i fagene norsk, engelsk og matematikk. Emnet ble gjennomført 

nett- og samlingsbasert, og andre lærere kunne følge dette som etterutdanning. For å bygge på 

kompetansen deltakerne hadde gjennom lang erfaring som lærere, la vi opp til arbeidskrav der 

lærerne skulle gjennomføre et utviklingsprosjekt i egen praksis. 

I PFDK MOOC-en er det innovative at tilbudet var rent nettbasert, og dermed svært fleksibelt. Det 

var også det første tilbudet av sitt slag, med en generisk del og en fagspesifikk del innenfor 

tematikken PfDK. 

Skolebasert kompetanseutvikling 

Jeg har hatt to store oppdrag knyttet til skolebasert kompetanseutvikling som jeg vil trekke fram som 

eksempler på at jeg er en bidragsyter i institusjonens arbeid med utdanningskvalitet (figur 14).  



   

 

   

 

 

Figur 14: Erfaring fra nasjonale satsinger for skolebasert kompetanseutvikling 

I Ungdomstrinn i utvikling (2014-2017) bidro jeg med faglige innlegg og veiledning av skoler i vår 

region. I Desentralisert kompetanseutvikling (2020- dd.) har jeg hatt bidrag om vurdering i nettverket 

SNELD (nye Drammen og Lier kommune), og jeg er faglig leder for DeKomp Vestfold Telemark 

fylkeskommune. Jeg har hatt en rekke bidrag i form av webinarer og videoer til bruk i 

profesjonsfellesskapene på skolen (om læreplananalyse, vurdering og å drive utviklingsprosesser), jeg 

har veiledet noen skoler i regionen, og jeg koordinerer samarbeidet med de andre involverte fra 

USN. 

Arbeidet har gitt meg verdifull innsikt i hvordan man kan samarbeide med praksisfeltet om 

skolebasert kompetanseutvikling.  Jeg får godt innblikk i hvilke problemstillinger som rører seg i 

praksisfeltet, og jeg utfordres selv når jeg skal holde faglige innlegg eller utvikle ressurser som 

skolene kan ha nytte av i sitt utviklingsarbeid: Jeg må være faglig oppdatert, og jeg må formidle på en 

måte som balanserer behovet for endring med ivaretakelse av at det alt finnes en etablert praksis 

som fungerer. Dette styrker mine forutsetninger for å drive profesjonsrelevant undervisning, og viser 

at jeg kan lede slike samarbeidsprosjekter. 

Læring og undervisning i digitale omgivelser (LUDO) 

LUDO (2018-2021) ble finansiert av Kunnskapsdepartementet for å fremme digitalisering i 

grunnskolelærerutdanningen. Jeg hadde 35 % av stillingen min i dette prosjektet, med 20 % 

prosjektledelse, sammen med prosjektleder Toril Aagaard. 

Sluttrapporten fra prosjektet, vedlegg 9, gir et grundig innblikk i prosjektet. Her vil jeg kort nevne noe 

av det vi har gjort i prosjektet og hvordan dette har bidratt til institusjonens arbeid med studiekvalitet 

og til min egen kompetanseutvikling. Et overordnet mål i prosjektet var å utvikle GLU slik at den 

forbereder studentene for å bli lærere i et digitalisert samfunn. Dette innebar å jobbe med å utvikle 

både lærerutdannernes og studentenes PfDK. USN var relativt nyfusjonert, med GLU på fire 

studiesteder. I prosjektet la vi vekt på bred involvering av lærereutdannere fra studiested, praksis og 

studenter. Spenninger og motstand ble sett på som produktivt, og vi hadde en utforskende 

tilnærming til begrepet PfDK, med en forståelse av PfDK som et begrep i utvikling. Av prosjekttiltak 

kan nevnes fem GLU-seminarer med PfDK-tematikker, såkornsprosjekter der ansatte i GLU kunne 

søke om midler til prosjekter for å utvikle egen og studentenes PfDK, masterstipend til studenter som 

jobbet med PfDK-tematikker i sine masterprosjekt, utvikling og gjennomføring av UH-ped-emnet 

Lærerutdanner i en digital tid (10stp MA-nivå) og utvikling av en nettside med en rekke ressurser 

som fra ulike perspektiv har PfDK-relevans. Mot slutten av prosjektperioden utviklet vi phd-emnet 

Digitalization and epistemic change (5 stp) som inngår i PEDRES-programmet ved USN. Dette ble 

gjennomført første gang i januar –22, med Tonje Stenseth, Toril Aagaard og jeg som ansvarlige. 

https://www.ludo.usn.no/


   

 

   

 

USN har over tid jobbet med PfDK-perspektiver, og LUDO har videreført dette og i noen 

sammenhenger markert USN nasjonalt. Dette kommer til uttrykk gjennom nettsiden, flere innlegg 

ved ansatte på USN på Lærerutdanningskonferansen 2021, såkornsprosjekter som har grodd til nye 

prosjekter og samarbeid m.m. Prosjektet har altså satt institusjonelle spor. LUDO har gitt meg 

erfaring med prosjektledelse og utvikling av studiekvalitet på institusjonsnivå, og dokumenterer at jeg 

har kapasitet til å være pådriver i utviklingsarbeid. Det har også utviklet mitt faglige nettverk, både 

innenfor og utenfor USN. 

Vedlegg 9: Sluttrapport for LUDO-prosjektet 

Lærerutdanningskonferansen 2021 hadde digitalisering og læring som tema. Toril Aagaard og jeg ble 

invitert til å holde åpningsforedraget på denne konferansen, om digitalisering og transformasjon i 

lærerutdanningen (vedlegg 10). Dette dokumenterer både hvordan vi har jobbet i prosjektet, men 

også hvordan vi har støttet oss til forskning og teori for å drive utviklingsprosjektet og bidra til 

institusjonens arbeid med studiekvalitet.  

Vedlegg 10: Åpningsforedrag Lærerutdanningskonferansen 2021 

3.2 Dele jevnlig erfaringer med kollegaer og samhandler med ledelse, kollegaer og studenter 

for å utvikle faglige fellesskap om undervisning og studiekvalitet 

Her vil jeg trekke fram et LDUO-tiltak for å systematisere arbeidet med PfDK på institusjonsnivå. 

Emneplanene er avgjørende for hva som skjer i de ulike fagene. Det å styrke PfDK-perspektiver i 

emneplanene var derfor et viktig tiltak i prosjektet. En del av LUDOs prosjektgruppe leste alle 

emneplanene i GLU og ga innspill og foreslått mulige PfDK-perspektiver i de planene vi mente hadde 

et svakt fokus på PfDK, to ganger i prosjektperioden. Gjennom arbeidet så vi mulighetene for å 

systematisere PfDK-arbeidet ytterligere. Da modellen for USNs GLU-master skulle revideres, ble det 

nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utvikle en plan for hvordan PfDK-perspektiver kunne ivaretas 

gjennom hele det femårige GLU-løpet, for å sikre progresjon både når det gjelder bredde og dybde 

(vedlegg 11).  

Gjennom dette emneplanarbeidet har jeg både fått innsikt i alle de ulike fagenes emneplaner, og 

hvordan det jobbes med PfDK i ulike fag, og jeg har utviklet en forståelse for betydningen av 

systematikk og presisjon i emneplaner, for eksempel knyttet til hvordan man kan få fram progresjon i 

læringsutbyttebeskrivelsene fra år til år i studieløpet. Arbeidet har også generert diskusjoner rundt 

dybde og bredde, altså om progresjon i tematikker skal komme til uttrykk gjennom en bred 

tilnærming eller en fordypning, og om de ulike fagenes arbeidsfordeling og ansvar når det gjelder å 

ivareta overordnede, tverrfaglige tematikker. Dette innebærer spørsmålet om vi skal ha en felles 

«basiskompetanse» som alle studenter bør ha, uavhengig av fag, i tillegg til det studentene utvikler 

gjennom de fagene de velger å ta som en del av masterutdanningen – en diskusjon som også har 

relevans for andre fagovergripende tema. 

Vedlegg 11: Arbeidsrapport PFDK i GLU 



   

 

   

 

3.3 har ambisjoner og planer om videre strategisk utviklingsarbeid for å heve 

studiekvaliteten i fagmiljøet 

Listen over ideer for å fortsette og utvikle min egen undervisningskompetanse og også jobbe 

strategisk for å heve studiekvaliteten i fagmiljøet er lang. Hvilke prosjekter som vil bli realisert først 

og sist, vil avhenge av arbeidsoppgavene mine framover. Jeg lister kortfattet noen planer og 

ambisjoner som jeg mener både bidrar til at jeg selv hever min undervisningskompetanse videre og 

samtidig bidrar til å heve studiekvaliteten. 

Systematisere et arbeid for å støtte studentens lesing og skriving. Arbeidet med dette er omtalt 

tidligere i søknaden. Dersom studenter ikke har nødvendige ferdigheter i akademisk lesing og 

skriving når de begynner hos oss, ønsker jeg gi dem støtte for å utvikle disse ferdighetene slik at de 

kan studere med hensiktsmessige strategier. Jeg har gjort noen erfaringer selv, og kjenner til 

kollegaer som har gjort andre. Det å sette dette noe mer i system, og også tenke progresjon for et 

femårig løp, er noe jeg ønsker å gjøre framover. 

Initiere masteroppgaveprosjekt. Vi vil framover få mange studenter som skal skrive masteroppgaver. 

Mange av disse ønsker å gjøre studier i praksisfeltet. Jeg tror det er lurt å systematisere dette slik at 

belastningen for praksisfeltet ikke blir for stor. Dette mener jeg vi kan få til ved å samarbeide med 

praksisfeltet, slik at vi kan legge til rette for prosjekter som skolene ønsker at våre studenter skal 

forske på. I tillegg vil det være interessant å prøve å lage større prosjekter som flere studenter kan 

jobbe inn i, og der masterstudenter og faglærere i GLU samarbeider i en forskningsbasert 

undervisning som involverer og integrerer studentene i forskningsprosjekter. Vi har så vidt startet et 

samarbeid med Drammen kommune, som jeg holder tak i, og dette ønsker jeg å videreutvikle. Jeg 

tror et forskningssamarbeid mellom USN og skoler i regionen, der faglærere fra USN og studenter 

forsker sammen, vil være utviklende for faglærere, samtidig som det vil kunne styrke studiekvaliteten 

knyttet til masteroppgaven.  

Studentaktiv læring. Jeg ønsker også å fortsette å prøve ut arbeidsformer som fremmer studentaktiv 

læring. Jeg har noen erfaringer med omvendt undervisning som jeg ønsker å bygge videre på. I tillegg 

ønsker jeg å jobbe med å utvikle oppgavetyper som tar i bruk digital teknologi på ulike måter, og 

inviterer til å jobbe med profesjonsrelevante temaer som ofte trekkes fram at lærerutdanningen 

forbereder studentene dårlig på. Det jobbes nå med en søknad om SFU (senter for framragende 

undervisning). Jeg sitter i referansegruppen for dette, og dersom vi får tilslag på søknaden, vil jeg 

også ha ulike oppgaver i et SFU. 

 

Vedlegg 12: Bekreftelse fra leder 
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