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1

Innledning

Styringsgruppa for fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet
(UiT) i Tromsø oppnevnte i møte 7. mars 2008 medlemmer til en ekstern
arbeidsgruppe for utvikling av en pilot for en ny lærerutdanning ved det nye
universitetet.

1.1 Mandat for arbeidsgruppe for ny lærerutdanning
”Bakgrunn
Styrene ved UiT og HiTø besluttet i møter 18. oktober 2007 å søke
Kunnskapsdepartementet om fusjon med virkning fra 1.1.2009. Søknaden til
departementet ble overlevert statsråden i møte 4.12.2007.
Styrene ved UiT og HiTø har oppnevnt en styringsgruppe som har den overordnede
styringen av fusjonsprosessen fram til det tidspunkt hvor et organ, som er gitt
myndighet til å fatte beslutninger på vegne av den nye institusjonen, er etablert.
Allmennlærerutdanninga har over lengre tid vært gjenstand for stor oppmerksomhet.
Lærerutdanning er et viktig område for utviklingen av det norske samfunnet. Gode
lærere er en forutsetning for en god skole, for kunnskapsutvikling, for
holdningsdannelse og for livslang læring.
Både NOKUT og Norgesnettrådet har evaluert allmennlærerutdanninga. Norges
forskningsråd har evaluert norsk pedagogisk forskning og Stjernø-utvalget omtaler
allmennlærerutdanninga i sin rapport. Kunnskapsdepartementet har nylig varslet en
stortingsmelding om allmennlærerutdanninga – ”Lærerutdanning for grunnskolens
behov”. Det er grunn til å tro at stortingsmeldingen bl.a. vil vurdere utdanningas
lengde og differensiering mot alderstrinn og fag.
Det vises i denne sammenheng også til at forskriften til opplæringsloven er endret
med hensyn til kompetansekrav til lærere i grunnskolen. Endringene innebærer bl.a.
at lærere som tilsettes i fagene norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet må
ha minst ett års fordypning i tilsettingsfaget. Endringene gjøres gjeldende fra
1.8.2008.
I løpet av 2008 vil NOKUT påbegynne arbeidet med å evaluere
førskolelærerutdanninga i hele landet.
Fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø gir en mulighet for
å utvikle en ny, helhetlig lærerutdanning for hele det 18-årige utdanningsløpet fra
barnehage til og med videregående opplæring.
I denne omgang ønskes forslag til en pilot for videreutvikling av dagens
allmennlærerutdanning. Piloten må imidlertid ha en innretning som gir den god
tilpasning mot både førskolelærerutdanninga, faglærerutdanningene og
lærerutdanninga for ungdomstrinnet og den videregående skole.
I det nye universitetet må alle disse utdanningene sees under ett med tanke på en
helhetlig profil som gir god sammenheng. Faglige synergier er ønskelig.
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Organisering
Det oppnevnes en arbeidsgruppe med følgende sammensetning:
Høgskolelektor Torunn Klemp, Høgskolen i Sør-Trøndelag, leder
Professor Sven-Erik Hansèn (Åbo Akademi)
Dosent Per Ramberg, NTNU
Rektor Kristin Skaalvik, Workinnmarka skole, Tromsø
Sekretær: Førsteamanuensis Dag Atle Lysne, Høgskolen i Finnmark
Mål
Arbeidsgruppa skal foreslå en ny modell for lærerutdanning for grunnskolen (1-10
trinn). Forslaget skal være i form av en pilot med en 5-årig lærerutdanning på
masternivå. Det overlates til gruppa å vurdere om dette bør være i form av en 5-årig
integrert master eller en master basert på en bachelorgrad med en masterpåbygging
(3+2). Gruppa skal også foreslå en modell basert på en 4-årig profesjonsutdanning
med muligheten for en frivillig påbygging med et femte år til en mastergrad (4+1).
Modellene skal synliggjøre en økt satsning på økt faglighet, bedre
profesjonsinnretning og en bedre praksis. Differensiering med hensyn til alderstrinn
og/eller fag skal vurderes.
Forslaget skal gå lenger enn å foreslå en rent teoretisk modell.
Bygger på
Arbeidet skal særlig bygge på NOKUT-evalueringen av norsk
allmennlærerutdanning.
Prosess
Prosjektplan
Gruppa skal innen 1. mai 2008 legge fram en framdriftsplan for arbeidet.
Kontakt med fagmiljø
Styringsgruppa har nedsatt en arbeidsgruppe med utelukkende eksterne medlemmer.
Arbeidsgruppa må i sitt arbeid ha en dialog med fagmiljøene ved UiT og HiTø.
Fusjonssekretariatet vil kunne bistå i arbeidet.
Leveranse
Forslaget leveres fusjonssekretariatet innen 1. september 2008.
Høring
Arbeidsgruppens forslag skal sendes på høring i berørte fagmiljø og blant studenter.
Møter
Fusjonssekretariatet innkalles til møtene og møter med tale- og forslagsrett.”

1.2 Tolkning av mandat
Utvalget oppfatter at ledelsene ved universitetet og høgskolen anser lærerutdanninga
som svært viktig i det nye universitetet i Tromsø. Gjennom det bruddet som fusjonen
representerer, har det nye universitetet en unik mulighet til å lage en ny
lærerutdanning som innehar det beste fra begge de gamle institusjonene og samtidig
er nytenkende i forhold til de utfordringer som norsk lærerutdanning står overfor i
dag.
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Mandatet etterspør en modell for lærerutdanning rettet mot grunnskolens 1.-10.
årstrinn. Utvalget har valgt å foreslå modeller som også dekker lærerbehovet opp til
13. årstrinn i videregående skole. Universitetet har allerede en integrert modell mot
5.-13. årstrinn. Utvalget kan ikke se at det nye universitetet vil klare å tilby to ulike
integrerte lærerutdanningsmodeller på masternivå, der forskjellen først og fremst vil
være at den ene gir kompetanse for 5.-10. årstrinn, og den andre gir kompetanse for
5.-13. årstrinn (nåværende 5-årige integrerte løp). I og med at vi har et integrert 13årig løp i norsk skole, er det dessuten nærliggende å se lærerutdanninga til alle
skoletrinn i sammenheng. Utvalget har også funnet det vanskelig å sette en grense
ved 10. trinn så lenge masternivået faktisk gir kompetanse til å arbeide med
videregående opplæring. Når det legges opp til større differensiering av
allmennlærerutdanninga, vil den prinsipielle forskjellen mellom lærerutdanningene i
høgskolene og universitetene bli mindre.
Mandatet omfatter ikke den nåværende faglærerutdanninga i praktiske og estetiske
fag. Utvalget har likevel valgt å peke på hvordan denne lærerutdanninga kan
videreføres og videreutvikles gjennom modellene utvalget foreslår. Det er viktig at
universitetet sikrer at det også utdannes lærere med kompetanse på masternivå
innenfor praktiske og estetiske fag. Ved å ta med faglærerutdanninga skaffer en også
piloten en bredere ressursbasis (antall studieplasser, fagkompetanse).
Mandatet etterspør en tilpasning mot førskolelærerutdanninga. Utvalget har
avgrenset seg til å foreslå en utdanningsmodell for førskolelærere som ønsker å
kvalifisere seg til å undervise på 1.-4. trinn. Det er klart at det nye universitetet vil
kunne oppnå synergier ved å se nærmere på samarbeid mellom den ene av modellene
utvalget foreslår (lærerutdanning for 1.-7. trinn) og førskolelærerutdanninga.
Utvalget har imidlertid ikke funnet å kunne gå nærmere inn i dette.
Behovet for lærere er fremdeles stort i Nord-Norge samtidig som stadig færre
studenter søker denne type utdanning. Landsdelen trenger derfor at det satses på
utdanning av lærere. Det nye universitetet er den viktigste og største
lærerutdanningsinstitusjonen i nord. Samtidig må driften av utdanninga være mest
mulig effektiv. Vi vil derfor foreslå kun tre modeller, som til sammen dekker hele
utdanningsløpet fra 1. til 13. årstrinn, der en av dem tilsvarer den tradisjonelle
universitetsmodellen der PPU legges på toppen av en fagmaster. Den må være med,
sjøl om den ikke har en sterk profesjonsinnretning, for å sikre at studenter som først
tar en faglig orientert utdanning, også i Tromsø skal ha mulighet for å kvalifisere seg
til å bli lærere.
Det nye universitetet er den klart største utdanningsinstitusjonen i Nord-Norge. For å
ivareta utdanningsbehovet i hele landsdelen er det viktig at det legges til rette for
samarbeid med de andre nordnorske institusjonene som gir lærerutdanning. De
mindre utdanningsinstitusjonene vil ikke ha mulighet til å tilby hele bredden av
lærerutdanninger dersom det legges opp til større grad av differensiering mot trinn og
fag, slik utviklinga går i retning av. En heving av utdanninga til masternivå i relativt
nær framtid vil gjøre det enda mer krevende for små høgskoler. De mindre
utdanningsinstitusjonene vil bare kunne tilby et avgrensa antall fordypingsfag, men
kan samtidig oppnå en tydeligere fagprofil, slik evalueringa av
allmennlærerutdanninga etterspurte (NOKUT-evalueringa 2006).
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Utdanningene i Nord-Norge må gi kommende lærere innsikt i de muligheter
landsdelen har med tanke på ulike typer arbeid og utdanning, og ikke minst
muligheter for å bygge et rikt liv. Landsdelens fremtidsutsikter knyttet til
naturressurser som fisk, olje og gass og til naturbasert turisme, må også fremheves. I
arbeidet med å profilere landsdelen mener utvalget at det nye universitetet ivaretar
sitt ansvar best ved å ha et nært samarbeid med høgskolene om lærerutdanninga. Det
kan for eksempel skje ved at studenten tar lærerutdanning opp til bachelor ved sin
lokale høgskole og så tar masteren ved det nye universitetet. Felles veiledning av
masterstudenter vil være en annen mulig samarbeidsarena. På lengre sikt kan det
også være aktuelt å dele utdanningsmarkedet i Nord-Norge slik at det nye
universitetet ikke tilbyr eksakt samme master som høgskolene har mulighet for å gi.
Utvalget mener at modellene vi presenterer, er godt egnet for samarbeid med lokale
høgskoler i landsdelen.
Modellene utvalget foreslår, bryter med dagens rammeplan for
allmennlærerutdanninga. Utvalget har i sitt arbeid lyttet til signaler fra departementet
om mulige endringer i rammeplanen. Modellene utvalget foreslår, ligger godt
innenfor ønsket utviklingsretning. Det er likevel uvisst hvor raskt endringene
kommer, blant annet når det gjelder omlegging til masternivå. Dersom modellene blir
vedtatt av det nye universitetet, kan det derfor likevel bli behov for å søke
departementet om iverksetting som et forsøk.
I innstillinga beskriver vi først og fremst prinsipper og hovedlinjer i den nye
lærerutdanninga ved universitetet. Vi har likevel funnet det nødvendig å gi en relativt
detaljert fremstilling av tre sentrale forhold. Det gjelder de ulike fags plassering og
dimensjonering, praksis og innholdet i profesjonsfaget. Beskrivelsen av
profesjonsfaget gjennom tekst og matrise er tenkt å gi fagmiljøet i det nye
universitetet et grunnlag for å dimensjonere og konstruere faget innenfor de ulike
modellene. Innstillinga må følges opp gjennom lokalt utviklingsarbeid der sentrale
arbeider vil bestå i utvikling av studieplaner. Praksisplaner må utarbeides for alle
modellene med tanke på innhold, progresjon, definisjon av vurderingskriterier og
organisering.
Mandatet krever ikke at utvalget tar hensyn til, eller beskriver, ulike modeller for
organisering av fagmiljøene, syrings- og ledelsesstruktur. Utvalget har imidlertid
valgt å peke på noen forhold som angår styring og bygging av fagmiljø, som er
avgjørende for å lykkes i arbeidet med å etablere en god lærerutdanningsprofil ved
det nye universitetet.

1.3 Oppbygging av innstillinga
I innstillinga vil vi først peke på de utfordringene som lærerutdanninga i Norge har i
tiden som kommer. Deretter vil vi beskrive de tre modellene på masternivå som vi
foreslår for lærerutdanninga ved det nye universitetet. For hver av modellene starter
vi med en kort redegjørelse om hovedtrekkene i den aktuelle modellen og avslutter
med en forklaring knyttet til emner som vi foreslår i modellene. Et viktig moment i
modellene er å ivareta at studentene utvikler en lærerprofesjon. Vi beskriver derfor
innholdet i et profesjonsfag i et eget kapittel etter at modellene er beskrevet.
Særmodellene, eller tilleggsmodellene, som beskriver påbygning fra 4-årig
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lærerutdanning til master og fra førskolelærerutdanning til klasselærerutdanning, gis
til slutt i et eget kapittel.

1.4 Arbeidet med innstillinga
Utvalget har hatt tre møter: 14. mai, 11. og 12. juni og til sist 21. og 22. august. De to
siste møtene ble avholdt i Tromsø, der en viktig del av arbeidet har vært å diskutere
modellene for lærerutdanninga med fagmiljøene ved de tidligere institusjonene. På
møtet i juni møtte vi faglig ledelse på avdelings- og fakultetsnivå ved henholdsvis
høgskolen og universitetet. I august møtte utvalget de ansvarlige for ledelsen og
organiseringen av praksis og rektoratene for de to institusjonene.
Foruten NOKUT-evalueringa, som mandatet peker på, bygger innstillinga på flere
andre aktuelle dokumenter knyttet til norsk lærerutdanning: NOU 2008:3, Sett under
ett - Ny struktur i høgere utdanning (Stjernøutvalget), Profesjonslæring i endring
(ProLearn) - Populærvitenskapelig rapport til Forskningsrådets KUL-program
2008, St.meld. nr. 16 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om ny lærerutdanning
Mangfoldig - krevende - relevant, St.meld. nr. 16 (2006–2007) ... og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring, Dansk ClearingHouse (2008) Lærerkompetanser
og elevers læring i førskole og skole, St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen
og Rambøll Management (rapport til KD, 2007) Kartlegging av praksisopplæringen i
lærerutdanningene. I tillegg har utvalget gått gjennom skrivene fra de to interne
tenkegruppene og dessuten brukt utvalgte arbeider som utvalgsmedlemmene har
bidratt med i andre sammenhenger. Spesielt gjelder det innspillsnotatene som
statsråd Djupedal bad å få fra Torunn Klemp og Sven-Erik Hansèn i tilknytning til
arbeidet med ny lærerutdanning i Norge.

1.5 Finansiering

Utvalget vil presisere at omlegging til en 5-årig lærerutdanning med master vil måtte
kreve ekstra ressurser, da særlig for de to integrerte modellene (profesjonsmaster
som retter seg mot 1.-7. årstrinn og fagdidaktisk master som retter seg mot 5.-13.
årstrinn). Spesielt er de tre første årene av studiet utfordrende. Disse må finansieres
som profesjonsutdanninger, uavhengig av hvilket faglig fokus studentene velger. I
tillegg vil praksiskostnadene bli en utfordring. Lærerutdanninga har relativt høye
praksiskostnader (jf. Rambøll (2007), Kartlegging av praksisopplæringen i
lærerutdanningene), som også kan komme til å øke. Det vil måtte koste mer å ha
praksis i 5 år enn det som er tilfelle i en 4-årig utdanning. Alternativt, å spre dagens
praksismengde på den 4-årige allmennlærerutdanninga over fem år, og dermed få
mindre praksis pr år, er en løsning som utvalget ikke anbefaler. Signalene fra den
kommende stortingsmeldingen om lærerutdanninga går også i motsatt retning, man
ønsker mer praksis og bedre praksis for å heve kvaliteten i profesjonsutdanninga av
lærere. Vi forutsetter at en økning i antall uker praksis også blir fulgt av økte
bevilgninger fra departementets side. Den nye lærerutdanninga vil dessuten være en
forsøksordning, noe som skulle gi grunnlag for ekstra bevilgninger de første årene.
Finansieringsmodellen i sektoren er imidlertid også i seg selv en kritisk faktor i
arbeidet med å etablere et nytt velfungerende lærerutdanningsprogram ved det nye
universitetet. Dels er problemet at ulike lærerutdanninger og også ulike deler av
samme lærerutdanning i dag har ulik finansiering. For å illustrere utfordringen man
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står overfor på dette området, så finansieres de disiplinorienterte HF- og SV-fagene i
dag under kategori F, ulikt realfagene som på lavere grad finansieres i kategori E,
allmennlærerutdanninga finansieres i kategori E, mens PPU er i kategori D. I tillegg
til forskjeller mellom fagområder, så utløser bachelorårene betydelig mindre midler
enn masternivået. Dermed er det forholdsvis dyrere å gjennomføre de tre første årene
av en masterutdanning. Dette fører til uheldige skeivfordelinger både internt på
universitetet mellom fagområder som gir fag på ulikt nivå i lærerutdanninga, og
mellom institusjoner når det nye universitetet skal samarbeide med høgskolene i
landsdelen om å gi en 5-årig lærerutdanning.
I tillegg er det et problem i forhold til finansieringsmodellen at praksis i
lærerutdanninga ikke er studiepoenggivende. Praksis, som er et helt sentralt element i
lærernes profesjonsutdanning, blir dermed nærmest for ”død virksomhet” å regne i et
system der pengene til fagmiljøene i stadig større grad tildeles ut fra
produksjonsrelaterte kriterier.
For å få til en god finansieringsmodell, må universitetets ledelse derfor arbeide på to
fronter; opp mot departementet for å sikre at den 5-årige lærerutdanninga finansieres
som en profesjonsutdanning over alle fem årene, og internt for å finne fram til en
funksjonell fordelingsmodell som sikrer finansiering av praksis på et rimelig nivå
samtidig som at fagmiljøene som bidrar inn i lærerutdanninga opplever en likeverdig
behandling.
Foruten å sikre finansieringa av den studentrelaterte virksomheten, så må det nye
universitetet også regne med kostnader til kompetanseheving av personalet. De
sentrale fagmiljøene ved høgskolen er på vei i forhold til å tilfredsstille kravene i
mastergradsforskriften, men det vil fortsatt være nødvendig å avsette midler på dette
området. Sjøl om universitetet har god dekning av førsteamanuenser og professorer,
vil det også være nødvendig med kompetanseheving i disse miljøene, slik at det nye
universitetet får en god balanse mellom akademisk og profesjonsorientert
kompetanse på høyt nivå. Kvalitet i lærerutdanninga krever at det bygges opp
praksisretta forskning på høyt nivå og at en i tillegg til faglig spisskompetanse
bygger en solid faglig bredde med et antall førstelektorer og dosenter.

2

Utfordringer i lærerutdanning

Utvalget tar sitt utgangspunkt i at lærerutdanninga i Norge har store uløste
utfordringer i integreringen av ulike elementer i utdanninga: praksis, fagstudium og
fagdidaktisk- og pedagogisk teori slik NOKUT-evalueringa (2006) av
allmennlærerutdanninga viser. Universitetenes lærerutdanninger har den samme
utfordringa. Manglende helhet vises tydelig i for svak sammenheng mellom teori og
praksis, som i sin tur gir manglende fokus både på lærerens profesjonelle identitet og
på progresjonen i utdanninga. Vi mener derfor at en fornyelse av lærerutdanninga
ikke kan ha et ensidig fokus på fag slik de siste lærerutdanningsreformene kan se ut
til å ha hatt. Utdanninga må generelt profesjonaliseres. Signalene fra departementets
arbeid med utvikling av lærerutdanninga går i samme retning. Koplinga mellom
utdanninga og skolens læreplan må styrkes, og utdanninga må bruke mer tid på
kompetanse som enhver lærer må ha, knyttet til utøvelsen av yrket. Samtidig er det
formelle utdanningsnivået for lavt i mange av fagene (St.meld. nr. 31 (2007-2008),
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Kvalitet i skolen). Utfordringa blir derfor å sikre både høy akademisk kvalitet og høy
profesjonsrelevans.
I det følgende vil vi fokusere på tre utfordringer som vi mener er sentrale i utviklinga
av norsk lærerutdanning. Vi må ha tydeligere profesjonskompetanse, større
differensiering og høyere kompetanse, og vi må ha styrket praksiskvalitet (jf.
NOKUT-evalueringa 2006).

2.1 Tydeligere profesjonskompetanse

NOKUT-evalueringa peker på at pedagogikk, fagstudium med fagdidaktikk
inkludert, samt praksis er tre sentrale elementer i lærerutdanninga. Målet er at disse
tre elementene til sammen skal utgjøre en helhet som gir grunnlag for å kunne utøve
lærergjerningen på en profesjonell måte. Det blir derfor viktig at lærerutdanninga ved
det nye universitetet i Tromsø lykkes i å få til denne helheten.
Å finne balansen mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis har vært og er
fortsatt en utfordring for all lærerutdanning, ikke bare i Norge (NOKUTevalueringa). Det er derfor svært viktig at det nye universitetet i Tromsø lykkes i å
skape en balansert profesjonsinnretning på sin lærerutdanning. Denne må da dels
hvile på vitenskapelig generert kunnskap og dels på at en sentral del av
kvalifiseringen skjer gjennom forskningsorienterte aktiviteter. Kvalifiseringa
inkluderer innsikt i pedagogikk, grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i flere av
skolens fag, samt fordypning i noen utvalgte skolefag. Profesjonens innhold etableres
i spenningsfeltet mellom på den ene siden teoretiske vitenskapelige krav i
pedagogikk og fagdidaktikk, og på den andre siden de krav som daglig praksis stiller
til læreren. Gjennom å integrere teori- og praksisorienterte elementer i utdanninga, er
målet at kandidatene skal utvikle de ulike kompetansene som til sammen konstituerer
den profesjonelle læreren. Rammeplanen (2003, s. 12) fremhever fem kompetanser
som en lærer må inneha: Sosial kompetanse, didaktisk kompetanse, faglig
kompetanse, endrings- og utviklingskompetanse og yrkesetisk kompetanse. Et sjette
kompetanseområde som man er blitt stadig mer oppmerksom på som et viktig
område for lærerprofesjonen, er lederkompetanse (Nordenbo m. fl., 2008). I følge
NOKUT-evalueringa har ikke fokuset på rammeplanens kompetanseområder slått
igjennom i fagplaner i lærerutdanninga. Dette kan det nye universitetet gjøre noe
med ved å sette disse kompetansene i fokus for et fagoverskridende samarbeid som
gjør det lettere å gi en utdanning der helhet og progresjon er tydelig.
For å sikre at disse kompetansene blir sentrale i lærernes profesjonelle utrustning,
mener utvalget at en FoU-orientering bør gjennomsyre alle deler av lærerutdanninga.
Derigjennom skal kommende lærere få kjennskap til forskningsmetode, utvikle sin
evne til kritisk refleksjon og gjøre seg kjent med aktuell pedagogisk og fagdidaktisk
forskning. Når nyutdannede lærere har denne kompetansen med seg inn i læreryrket,
vil det styrke skolen som lærende organisasjon. I tillegg må studentene få en
velutviklet samfunnsorientering for å gjøre dem bevisste på den utviklinga samfunnet
gjennomgår med globalisering, IKT og medienes rolle osv. Skolens
samfunnsoppdrag og samfunnets styring av skolen gjennom lover, forskrifter og
planer må inngå i orienteringa. Og et flerkulturelt perspektiv er en vesentlig del av en
profesjonsbyggende samfunnsorientering.
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2.2 Større differensiering og høyere kompetanse

Ved siden av å bidra til at kommende lærere bygger en solid profesjonskompetanse,
mener utvalget at lærerutdanninga også skal gi et godt fagteoretisk grunnlag. I et
samfunn preget av rask kunnskapsutvikling og av en stadig mer differensiert
yrkesstruktur, trenger man lærere som er faglig godt skolert (Nordenbo m. fl., 2008).
Imidlertid må vi veie argumenter for en fag- og årstrinnsmessig spesialisering av
lærerarbeid opp mot andre hensyn. Ett argument som taler for en fortsatt bred
lærerkompetanse, er knyttet til et grunnleggende syn på elevers vekst og utvikling.
Elevene som er i en viktig utviklingsfase i livet, trenger stabile og trygge
voksenkontakter. Dette kan tilgodeses ved at læreren møter elevene i flere fag og
flere timer hver dag. I Norge har vi derfor holdt på et klasselærersystem med et tett
forhold mellom eleven og én eller en liten gruppe av lærere. Og vi har lagt vekt på å
kvalifisere lærere for en elevsentrert skole der læreren følger eleven over flere år.
Dette systemet av klasselærere kompletteres så etter hvert med et voksende innslag
av faglærere ved økende årstrinn.
Et annet argument er knyttet til det grunnleggende prinsippet at skolen skal være en
del av elevenes nærmiljø. Dette fører til et spredt nett av mindre skoleenheter og
behov for lærere som har et breiere sett av kompetanser.
Det forventes at skolen skal legge vekt på tett skole-hjem-samarbeid, og kvaliteter
som trygghet, trivsel og tilhørighet tillegges stor vekt. Dette er verdier som vi mener
store deler av det norske samfunnet har sluttet opp om. Læreren skal ikke bare være
en spesialist som kan legge til rette for god læring i fag eller i Kunnskapsløftets
grunnleggende ferdigheter. Det forventes at eleven og foreldrene skal kunne forholde
seg til én lærer som er så tett på den enkelte og elevfellesskapet at han/hun skal
kunne ivareta det totale læringsmiljøet og være garantisten for en god personlig
utvikling hos eleven. I Kvalitetsutvalgets beskrivelse av lærerrollen (NOU 2003:16. I
første rekke) fremholdes det som et særlig viktig kjennetegn på lærerdyktighet, at
lærere i tillegg til å ha kunnskaper og ferdigheter om skole, undervisning og ledelse,
har evne til empati og engasjement i forhold til andres verdighet (elever, foreldre og
kolleger). Vi mener imidlertid at det ikke bør være noen motsetning mellom
”kunnskapslæreren” og ”omsorgslæreren”, og her kommer profesjonsfaget inn som
en avgjørende brobygger. Det er imidlertid viktig å erkjenne at det krever tid og
oppmerksomhet i utdanninga å utdanne den pedagogisk nærværende læreren som har
evne til å sette seg inn i og handle i forhold til den enkelte elevens sosiale og
kulturelle bakgrunn.
Utvalget mener en rimelig balanse mellom kravet til breddekompetanse og faglig
dybde er ivaretatt i de tre modellene som foreslås. Kandidatene som retter seg mot
1.-7. årstrinn (integrert modell), gir, i tillegg til et solid profesjonsfag, tre skolefag,
samt GLSM og grunnleggende ferdigheter. Modellene for arbeid på 5.-13. årstrinn
(integrert modell) gir profesjonsfag og tre fag, mens modellen med fagmaster som
retter seg mot 8.-13.årstrinn (PPU-modell), gir profesjonsfag og to fag. Utvalget har
fått tilbakemelding fra ungdomsskoler om at det er ønskelig at lærere har
undervisningskompetanse i tre fag. Dette vil de få gjennom den integrerte modellen.
PPU-modellen vil som nå gi undervisningskompetanse i to fag eller faggrupper, noe
utvalget anser for å være et minimum med tanke på faglig bredde for å undervise i
skolen. Utvalget anser at blandinga av lærere med master i fagdidaktikk og lærere
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med fagmaster, men med noe smalere fagbredde, vil kunne gi et godt sammensatt
personale i ungdomsskolen. Figur 1 illustrerer sammenhengen mellom behovet for
faglig bredde og dybde i skolen.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Dybdekompetanse

Figur 1
Viser fordelingen av skolens behov fra 1.
til 13. årstrinn for lærere med
breddekompetanse kontra
dybdekompetanse i fag.

BreddeKompetanse

2.3 Styrket praksiskvalitet

Utvalget har en brei forståelse av praksis (se også kap. 4.3). Vi mener at praksis er en
av hovedpilarene i lærernes yrkeskvalifisering, og samarbeidet mellom det nye
universitetet og praksisfeltet vil være avgjørende for utviklinga av profesjonelle
lærere. NOKUT-evalueringa viser at det er et dominerende mønster at
lærerutdanningsinstitusjonene og praksisskolene til dels fungerer innenfor to ulike
kretsløp. Tidligere evaluering av norsk lærerutdanning har vært inne på det samme,
og flere reformer og nye rammeplaner har hatt som ambisjon å styrke praksis som et
integrerende element i lærerutdanninga. Dette samsvarer med sentrale trekk i den
internasjonale satsinga på lærerutdanning, slik det blant annet framkommer i OECDrapporten Teachers Matters (2005).
Politiske signaler er entydige på at praksis skal ses på som det integrerende elementet
i lærerutdanninga, og mye tyder på at praksiselementet vil bli styrket blant annet ved
at en større del av lærerutdanninga skal foregå ute i skolen (PIL-prosjektet).
Utvalget har valgt å ta utgangspunkt i ramma for praksis som i dag gjelder for
allmennlærerutdanninga, og tilpasse forslagene til dette innenfor de foreslåtte
utdanningsmodellene. Det viktigste budskapet utvalget har innenfor praksispunktet,
er imidlertid at kvaliteten i praksisdelen i alle lærerutdanningene kan og må heves.
Fundamentet for en fungerende praksis er at den er nært knyttet til det øvrige
innholdet i lærerutdanninga. Studentene må få erfare at kurs som holdes ved
lærerutdanninga, på ulikt vis har tilknytning til arbeidet i praksisskolene. Oppgava til
studentene i praksis er derfor på en mangesidig måte å få trening i å virke i skole og
klasserom. Sjøl om hovedfokuset legges på arbeidet i klasserommet, på selve
undervisninga eller planlegginga av denne og tilhørende sosial fostring, må arbeidet
som lærer i sin helhet eksponeres. Studentene må få følge både lærere og ledere i
deres arbeid, ta del i kontakten med for eksempel sosiale myndigheter, følge
spesiallærere og konfronteres med hjem-skole samarbeid. I tillegg må de få ta del i
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øvrig virksomhet som til sammen utgjør arbeidet i skolen, som for eksempel
aktiviteter som ikke styres av planverk og lover, eller av rettigheter og plikter som
arbeidstaker. Progresjonen i praksis må fokuseres. For eksempel må veiledninga og
støtten i starten være mer omfattende enn mot slutten av utdanninga da det forventes
at studentene arbeider mer sjølstendig.
Innholdsmessig må det opprettes tydelig kontakt mellom de ulike kurs som holdes på
det nye universitetet, og kursene må knyttes til aktiviteter som studentene utfører
med tanke på øvelse i undervisning. Generelt kan erfaring fra praksis underbygge
refleksjon og teoretisk fordypning, og studentene bør få mulighet til tematisk
fordypning direkte koblet til aktivitet i praksis. For eksempel kan et kurs som på
universitetet behandler et utviklingspsykologisk perspektiv, følges opp i praksis ved
at studentene følger elever i grupper eller individuelt. På denne måten får teoretisk
orientert stoff en konkret tilpasning og kan utvikle studentenes forståelse for den
enkelte elev og for eleven i relasjon til gruppa. Teori og praksis kan dermed gjensidig
støtte hverandre på en for studenten forståelig måte.
Samarbeidet mellom lærerutdanningsmiljøet på universitetet og praksisskolene må
videreutvikles når det gjelder forsknings- og utviklingsarbeid. Det er et sentralt
argument for å heve lærerutdanninga til masternivå at lærerkandidatene skal kunne
forholde seg til arbeidet i skolen på en vitenskapelig måte. Utvalget mener at aktivt
FoU-samarbeid mellom det vitenskapelige personalet og lærerutdannerne i
praksisskolene er en forutsetning for å lykkes.
I UH-sektoren er det ulike tradisjoner med hensyn til vurdering av studentene i
praksis. I allmennlærerutdanninga er det praksislærerne som i hovedsak står for
vurderinga, mens i PPU er det universitetet som har ansvar for å vurdere studentenes
praktiske lærerdyktighet. Imidlertid står praksislærerne også her for den daglige
underveisvurderinga. Forskning viser imidlertid at lærerutdanninga generelt mangler
klare vurderingskriterier for praksis og gode prosedyrer på å veilede studenter ut av
utdanninga. Det nye universitetet bør ha en løpende vurdering av hva som
kvalifiserer for å bestå praksis.
Om behovet for å etablere en modell som sikrer finansiering av praksis som et
integrerende element i profesjonsutdanninga for lærere, se kap. 1.5.

3

Tre modeller for en 5/6-årig lærerutdanning

Utfordringa har vært å lage modeller for en 5-årig lærerutdanning ved det nye
universitetet i Tromsø der faglig bredde og dybde balanseres, samtidig som
profesjonsutvikling og akademisk kvalitet prioriteres. Vi har valgt å presentere tre
ulike modeller som utfyller hverandre slik at de til sammen dekker skolens behov for
ulik kompetanse fra første til trettende årstrinn. Utvalget har ikke ønsket å flikke på
nåværende lærerutdanningsmodeller, men å foreslå et nytt helhetlig tilbud, alle på
masternivå. De to integrerte modellene er mest nyskapende. Den tredje modellen
avviker ikke vesentlig fra nåværende modell med PPU som et påbygningsstudium.
Utvalget foreslår i tillegg, ut fra mandatet, varianter av de to integrerte modellene
med løsningen 4+1 år og en modell for førskolelærere som ønsker å kvalifisere seg
for arbeid på 1.-4. årstrinn i grunnskolen, ved å ta utdanning opp til masternivå.
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De tre hovedmodellene har innretting mot skoletrinn, men med en viss overlapping.
Med utgangspunkt i skolens behov for lærere med ulik kompetanse og den gode
erfaring man har i skolen med at lærere med ulik kompetanse arbeider sammen og
utfyller hverandre, har vi valgt å foreslå modeller som overlapper. For eksempel er
det på ungdomstrinnet både behov for lærere som har fordypning i fag og for lærere
som har fordypning i fagdidaktikk. På barnetrinnets første fire år vil førskolelærere
som har tatt masterutdanning, være gode samarbeidspartnere for lærere som har
profesjonsmaster. Begge lærertyper har fokus på begynneropplæring, men med noe
ulik bakgrunn. Lenger oppe på barnetrinnet, på 5. til 7. årstrinn, er det både behov for
lærere med profesjonsmaster og for lærere med fagdidaktisk fordypning. I
videregående skole er det behov for lærere både med fagdidaktiske mastere og rene
fagmastere.
Modellene er videre konstruert med utgangspunkt i signaler om at stortingsmeldinga
om ny lærerutdanning, som er varslet til årsskiftet 2008-2009, vil foreslå deling av
allmennlærerutdanninga i en 1.-7. årstrinns- og en 5.-10. årstrinnsmodell. Vi kan
imidlertid ikke se noen faglige argumenter for ulike utdanningsløp mot 5.-10.årstrinn
og 5.-13.årstrinn. Effektivitetsmessige argumenter taler også for at den andre
integrerte modellen skal rettes inn mot 5.-13.årstrinn. Ex.phil. er lagt inn med 10 stp.
i alle modellene. Ex.fac. er erstatta med Ex.paed. i de integrerte modellene, slik det
allerede i dag er ved flere universiteter.
Alle modellene vil tilføre skolen FoU-kompetanse gjennom bachelor- og
masteroppgava og det fokus på forskningsmetoder som disse gir. Vi bruker et nytt
begrep på den profesjonsorienterte, ikke faginnrettede, delen av utdanninga. Dette
profesjonsfaget inngår i alle tre modellene, dog med ulik styrke. Pedagogikknavnet
er byttet ut for å markere klart at faget går ut over vitenskapsfaget pedagogikk sine
rammer. Politiske signaler går i samme retning og sier at pedagogikknavnet kan bli
bytta med profesjonskunnskap.
Innstillinga beskriver kun 5-årige modeller med master, som også er i tråd med
mandatet. Stortingsmelding 16 Kvalitetsreformen tok allerede i 2002 til orde for at
lærerutdanninga skulle heves til masternivå, og signalene fra arbeidet med ny
stortingsmelding om lærerutdanninga, som er varsla ved årsskiftet, går på at de
institusjonene som har mulighet for det, skal starte forsøk med en 5-årig
masterutdanning. I tillegg vil vi fremheve at det å legge bachelor- og masteroppgave
inn i lærerutdanninga, er den beste måten å sikre systematisk FoU-orientering på.
Dette er også et kompetanseområde hos lærere som har høy politisk og faglig
prioritet.
Modellene er: 1.-7. årstrinn profesjonsmaster, 5.-13. årstrinn fagdidaktikkmaster og
8.-13. årstrinn fagmaster.

3.1 1.-7. årstrinn: profesjonsmaster (Master of education)
Dette er en integrert lærerutdanning der fag, didaktikk, fagdidaktikk og praksis
koples sammen gjennom hele studieløpet både strukturelt og innholdsmessig.
Profesjonsfaget, som ligger parallelt med fagene og fagdidaktikken alle fem år, er
utvidet og innholder Ex.paed., bacheloroppgava og leder til slutt frem til
masteroppgava (se Figur 2 og 3). Opplæring i forskningsmetode er derfor knyttet til
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profesjonsfaget. Dermed tilfredsstilles kravene i Bologna-erklæringen, noe som også
gir en tydelig progresjon i studieprogram og i forskningstilknytning.
Dette er den modellen som gir profesjonsfaget størst studiepoengsmessig plass, og
som i tillegg gir grunnleggende ferdigheter et betydelig fokus. Vektleggingen av
profesjonsfaget og grunnleggende ferdigheter er viktig for å bygge kompetanse som
er nødvendig for lærere å inneha når de skal undervise elever de første årene i
grunnskolen. Kompetanse og beredskap for tidlig innsats overfor elever som har en
avvikende utvikling, men også som en generell plattform for alle elever til å bygge
høy utdanningskvalitet på, er kanskje en viktig suksessfaktor i den finske skolen.
St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen tar da også til orde for tidlig innsats
overfor elever med læringsvansker. I modellen vil GLSM (grunnleggende lese-,
skrive- og matematikkferdigheter) inngå som en viktig del i emnet som heter
grunnleggende ferdigheter. I tillegg har studenter mulighet til fordypning ved å
erstatte Fag 3 med 60 stp. spesialpedagogikk.
Modellen gir kompetanse i tre skolefag, to på 30. stp. og ett på 60 stp., fordelt over
grupper av skolens fag. Tre til fire lærere med supplerende fagvalg, vil samlet kunne
dekke behovet for faglig kompetanse både når det gjelder behovet ved små skoler
eller et gitt årstrinns behov ved større skoler. Emnet grunnleggende ferdigheter bidrar
også til faglig bredde i utdanninga og får karakter som et fjerde fag ved at de
skolefagene som ikke velges som egne emner med 30 eller 60 stp., skal tillegges
vekt.
Nedenfor, i Figur 2, har vi skissert vektingen av de ulike fagene og emnene i
modellen. Plasseringen av fag og emner over studieår er vist i Figur 3.
Profesjonsfag
140 stp.
(inkludert 10
stp. Ex.paed.,
bacheloroppg.
og
masteroppg.
på 30 stp.)
Fag 1 eller Fag 2 eller Fag 3
fordypning med 30 stp. til
totalt 60 stp.
Fag 1
30 stp.

Fag 2
30 stp.

Fag 3
30 stp.

Grunnleggende
ferdigheter
30 stp.

Figur 2. Vektingen av de ulike emnene i modellen.
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5. år

Grunnleggende
ferdigheter

Grunnleggende
ferdigheter

Grunnleggende
ferdigheter

Profesjonsfag
masteroppgave

Profesjonsfag
masteroppgave

Profesjonsfag
masteroppgave

4. år

Fag 1 / Fag 2 / Fag 3
fordypning

Fag 1 / Fag 2 / Fag 3
fordypning

Fag 1 / Fag 2 / Fag 3
fordypning

Profesjonsfag
forskningsmetode
(vårsemesteret)

Profesjonsfag

Profesjonsfag

3. år

Fag 3

Fag 3

Fag 3

Profesjonsfag

Profesjonsfag

Profesjonsfag
Bacheloroppgave
med
forskningsmetode

2. år

Fag 2

Fag 2

Fag 2

Profesjonsfag

Profesjonsfag

Profesjonsfag

1. år

Fag 1

Fag 1

Fag 1

Ex.phil.

Profesjonsfag

Profesjonsfag
Ex.paed. med
introduksjonspraksis

Figur 3: Plasseringen av de ulike emnene over et 5-årig løp. Hver rute representerer 10 stp.
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Vi er i diskusjonene med fagmiljøene blitt bedt om å vurdere muligheten for å ta inn
et fjerde skolefag. Utvalget ser imidlertid dette som lite aktuelt i og med at St.meld.
nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen og den varslede meldinga om lærerutdanninga,
begge tar til orde for en sterkere faglig spesialisering blant lærere. De tre skolefagene
som er inne i modellen, må minimum være på 30 stp. for å fylle skolens behov, og
fordypning til 60 stp. i minst ett fag er etterspurt. Utvalget ser det ikke som aktuelt å
fjerne grunnleggende ferdigheter i og med at dette emnet gir en viktig tilnærming
både mot begynneropplæringen og mot de skolefagene som ikke er valgt på 30 eller
60 stp. nivå. Den siste muligheten for å legge inn et fjerde fag i modellen vil være å
redusere profesjonsfaget betydelig. Dette anser utvalget som en svært uheldig løsning
både i lys av NOKUT-evalueringa og i lys av de behov vi mener barnetrinnet har for
lærere med et helhetsperspektiv på arbeidet i skolen (se argumentasjon i kap. 2.2).
Dersom en skal oppnå grunnlag for fordyping på masternivå, er det også begrenset
hvor mye en kan skjære i dette faget på bachelornivået.
Utvalget vil også peke på at en kan sikre en faglig bredde gjennom systemet med
organisering av fag i faggrupper. Skolefagene i modellen er organisert i fire
faggrupper (se nedenfor), der studentene må velge fag fra to av dem. Om man
forutsetter at lærere kan undervise i beslektede fag på grunn av at fagdidaktikken ofte
hviler på samme teoretiske grunnlagstenking, vil to til fire lærere kunne dekke
skolens fagspekter.
Ytterligere argument for at man kun bør legge tre skolefag inn i modellen, ligger i at
signaler fra den varslede stortingsmeldinga om lærerutdanninga tilsier at man i
fremtiden i større grad vil se grunnutdanninga i sammenheng med videreutdanning.
Det er en bedre løsning at lærere kan legge til et fjerde fag som en del av sin
kompetanseheving mens de er i jobb, enn å gjøre endringer i foreslått modell som
reduserer fordypingsnivået eller beskjærer profesjonsfaget.
Utvalget vil også peke på at modellen legger godt til rette for at studenter som ønsker
det lett kan bytte utdanningsløp til den andre integrerte modellen, med fagdidaktisk
master, dersom de underveis finner ut at de heller vil orientere seg mot 5.-13. årstrinn
i skolen. Det er også viktig at modellen legger til rette for at lærere med utdanning
rettet mot barnetrinnet, seinere kan bygge på fagene opp til 60 studiepoengsnivå og
dermed få kompetanse til å undervise i disse fagene i ungdomstrinnet. Ikke minst vil
dette være bra for kombinerte skoler. Dette er også det systemet de har i Finland.
Vi har møtt argumenter mot denne modellen som handler om at universitetet bør
kunne utdanne enkelte lærere for 1.-4. klasse med større grad av fordyping i
skolefag enn 60 studiepoeng. Selv om det vanligste er at masterutdanninger ved
allmennlærerutdanningsinstitusjoner i dag er innrettet mot ungdomstrinnet, finnes
det også muligheter for spesialisering på masternivå mot begynneropplæring.
Utvalget kan ikke se at det er mulig å åpne opp for master i fagdidaktikk innenfor
denne modellen. Det vil ikke være tidsmessig rom for å bygge opp ett av de tre
skolefagene til et mastergrunnlag innenfor fagdidaktikk med de krav til faglig
fordypning som det samtidig innebærer. Vi forutsetter da at man ønsker å
opprettholde behovet for fagbredde, altså tre skolefag og profesjonsfag, samt
grunnleggende ferdigheter. Vårt tilsvar er derfor at modellen kan og bør åpne for
spesialisering ved å tillate noen grad av fagdidaktisk innretting av masteroppgava
innenfor rammen av profesjonsfaget. De studentene som ønsker en enda klarere
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fagdidaktisk eller faglig innretting av masterarbeidet, må velge en av de to andre
lærerutdanningsmodellene.
Didaktiske emner som er felles for alle fag, ligger inne i profesjonsfaget (se
beskrivelse av profesjonsfaget nedenfor). Fag 1 – 3 inneholder både
disiplinorienterte emner, skolefaglige emner og fagdidaktikk, jamfør rammeplanen
for allmennlærerutdanninga. I modellen ligger både bacheloroppgava og
masteroppgava innenfor profesjonsfaget, men disse kan likevel ha et fagdidaktisk
fokus (se Figur 3 som beskriver de ulike fag og emners plassering over år).
Med grunnleggende ferdigheter menes de samme ferdigheter som Kunnskapsløftet
fokuserer: å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å
bruke digitale verktøy, (men dette må tilpasses den til enhver tid gjeldende læreplan
for skolen). Grunnleggende ferdigheter skal inngå i alle fag i grunnskolen. Det er
derfor viktig også å fokusere de fagene som en gitt student ikke har valgt, fag utenom
Fag 1 – 3. Begynneropplæring skal utgjøre en vesentlig del av opplæringen i
grunnleggende ferdigheter slik at alle lærere etter denne utdanningsmodellen har et
godt grunnlag for å sikre en tidlig innsats når det gjelder grunnleggende ferdigheter.
I tillegg skal læreplankompetanse fokuseres. Grunnleggende ferdigheter er lagt til 5.
studieår for å sikre at faget i større grad får karakter av fordyping enn av en første
innføring. Emnet skal hvile på den fagkunnskapen studentene har tilegnet seg
gjennom teoretiske og praktiske studier i 1.-4. studieår.
Obligatorikk/fagvalg
Studentene skal velge tre skolefag. Ett av fagene engelsk, matematikk eller norsk må
inngå i valget, og fordypningen til 60 stp. skal skje innenfor ett av disse. Det må
velges fag fra minst to faggrupper (se nedenfor). Vi har ikke funnet det tilrådelig å
binde opp valget ytterligere ved å pålegge valg av ett praktisk estetisk fag.
Studentene velger fag innenfor fire faggrupper:
• Språk der norsk, engelsk, samisk og andre fremmedspråk inngår.
• Realfag der matematikk og naturfag inngår.
• Samfunnsfag der også religion, livssyn og etikk (rle) inngår.
• Praktisk-estetiske fag der musikk, kroppsøving, kunst og håndverk og drama
inngår.
Det kan argumenteres for inndelingen i faggrupper både i lys av skolens behov,
kobling av didaktikk til faglige emner og tradisjon i akademia. Valg av fagfokus
innenfor faggrupper gir mulighet for spesialisering, samtidig som en viss faglig
bredde ivaretas gjennom kravet om valg fra minst to faggrupper. Skoleeier kan sikre
fagkompetanse i det samlede personalet ved en skole (bredde og dybde) gjennom
bevisst rekruttering av lærere. Disse settes så sammen i team som samlet dekker
nødvendig bredde i faglig og didaktisk kompetanse samt kompetanse i forhold til
sosiale relasjoner. Også ved mindre skoler vil det med en fleksibel organisering,
være mulig å bygge lærerteam som dekker både faglig bredde og dybde. Slik kan
elevene møte lærere som har høy faglig og didaktisk kompetanse både ved de store
og de noe mindre skolene, og skoleeier kan fylle den enkelte lærers stilling på en
adekvat måte.
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Nært beslektede fag hviler i stor grad på den samme didaktiske grunnlagstenkinga.
Grupperinga av fag gir mulighet for å heve kvaliteten på undervisninga i
fagdidaktikk gjennom samkjøring av undervisninga og ved å belyse didaktisk teori ut
fra ulike faglige innfallsvinkler.
Tradisjonen for organisering og samarbeid i akademia går i stor grad langs grensen
mellom faggrupper, heller enn mellom enkeltfag. Det er rimelig å anta at et
samarbeid om utdanning av lærere vil være lettere å få til innenfor faggrupper. Vi
ønsker imidlertid ikke å binde studentene til mindre grad av valg mellom slike
faggrupper da vi mener det er verdifullt å kombinere fag på tvers.
Fag 3 kan erstattes av 60 stp. spesialpedagogiske emner med fokus på tilpassa
opplæring. Det er viktig å sikre at en andel av lærere i grunnskolen kan skaffe seg
noe større fordyping i hvordan en kan tilpasse undervisninga for barn innenfor ulike
vanskeområder enn det undervisninga i fagdidaktikk/profesjonsfag gir rom for.

3.2 5.-13. årstrinn: fagdidaktisk master (Master of
(fag/faggruppenavn) education)

Dette er også, på samme måte som forrige modell, en integrert lærerutdanning der
fag, fagdidaktikk, didaktikk og praksis koples sammen gjennom hele studieløpet.
Profesjonsfaget er vektlagt også i denne modellen, om enn ikke så sterkt som i den
forrige. Det går over de fire første årene, parallelt med fagene og fagdidaktikken, og
innholder Ex.paed. og bacheloroppgava med opplæring i samfunnsvitenskapelig
metode. Mye av opplæringa knyttet til forskningsmetode ligger utenom
profesjonsfaget og er knyttet til det valgte fordypingsfaget/fagdidaktikken der
studentene skal skrive sin masteroppgave.
Utvalget har mottatt bekymringer i forhold til at vi i et første utkast la opp til at
denne utdanningsmodellen bare skulle gi utdanning i to skolefag. Argumentene var
at denne kandidatgruppa ville bli lite konkurransedyktige i grunnskolen, og i sær på
barnetrinnet, pga mangel på faglig bredde, og at det også ville kunne bli vanskelig å
konstruere gode lærerposter. Som modellen nedenfor viser (Figur 4), har utvalget nå
endret modellen slik at utdanninga gir kompetanse i tre skolefag. Studentene vil kun
ha fordyping på minst 60 studiepoengsnivå i Fag 1/masterfaget og ett fag til.
Utvalget mener imidlertid at det vil være forsvarlig å gi kandidatene kompetanse i et
tredje fag, selv om dette maksimalt kan være på 30 stp. fordi dette ligger i samme
faggruppe som Fag 2 og kan trekke veksler på felles fagdidaktisk kunnskap. Fag 3
kan også bygges videre ut gjennom systematisk videreutdanning. Sammen med et
solid profesjonsfag gir dette en sterk generell didaktisk- og fagdidaktisk kompetanse
som vi mener vil være attraktiv for skolen ved at tilstrekkelig fagbredde ivaretas
samtidig som fordypningen blir god nok. Dette er den viktigste modellen for
utdanning av lærere til ungdomstrinnet, men den utdanner også for øvre del av
barnetrinnet og for videregående skole og kan derved bidra til bredere og mer
differensiert lærerkompetanse i disse trinnene.
I modellen (Figur 4 nedenfor) er Fag 1 masterfaget, som inneholder fagteori,
fagdidaktikk og didaktisk forskningsmetode. Det forutsettes at fagdidaktisk
forskningsmetode tas på høsten 5. år parallelt med metodefaget som ligger innenfor
ramma av profesjonsfaget, mens masteroppgava tas i vårsemesteret.
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Bacheloroppgava, som innpasses mot Bologna-erklæringen, ligger under
profesjonsfaget 3. året for å gi innsikt i den pedagogiske forskningsprosessen.

Masterfag
50 stp.
(inklusiv
fagdidaktisk
masteroppgave
30 stp.)
Fag 1
80 stp.

Faggruppe
(dvs. Fag 2 og
Fag 3)
Profesjonsfag
totalt 90 stp.
med Ex.paed.
totalt 70 stp.

Ex.phil. 10 stp.
Figur 4: Vektingen av de ulike emnene i modellen.
Vi har valgt å synliggjøre i modellen at det dreier seg om ulike faglige emner:
fagdidaktikk, skolefaglige emner som skal sikre bredde, og disiplinorienterte emner
som sikrer fordyping (se Figur 5 nedenfor). Navnene kan skiftes ut med for eksempel
fagdidaktikk, breddeemner og fordypingsemner. Skolefaglige emner er plassert tidlig
i studieforløpet for å kunne følge opp studentenes oppfatning av fagene slik de
kjenner dem fra videregående skole. Disse breddeemnene gir så basis for videre
fordyping. Det er ønskelig at de skolefaglige emnene/breddeemnene er
spesialkonstruert med tanke på lærerutdanning (NTNU har for eksempel konstruert
naturfaglige emner). Praksis kan da delvis knyttes til disse, noe som letter
organiseringen. Studentene får da også mulighet for å utvikle klassefølelse i første
del av studiet.
Fordelingen av fag og emner i modellene, se Figur 5 nedenfor, gir grunnlag for å ha
eksamen i større emner, for eksempel i 40 stp. første og andre studieåret.
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5. år

Masterfag
disiplinorienterte
emner

Masterfag
fagdidaktisk
masteroppgave

Masterfag
fagdidaktisk
masteroppgave

Masterfag
fagdidaktisk
masteroppgave

4. år

Fag 1
disiplinorienterte
emner

Fag 1
disiplinorienterte
emner

Faggruppe
disiplinorienterte
emner

Faggruppe
Faggruppe
disiplinorienterte disiplinorienterte
emner
emner

Profesjonsfag

3. år

Fag 1
disiplinorienterte
emner

Fag 1
Fagdidaktikk

Faggruppe
disiplinorienterte
emner

Faggruppe
fagdidaktikk

Profesjonsfag

Profesjonsfag
Bacheloroppgave
med
forskningsmetode

2. år

Faggruppe
skolefaglige emner

Faggruppe
skolefaglige emner

Faggruppe
skolefaglige emner

Faggruppe
Fagdidaktikk

Profesjonsfag

Profesjonsfag

1. år

Fag 1
skolefaglige emner

Fag 1
skolefaglige emner

Fag 1
skolefaglige emner

Fag 1
fagdidaktikk

Ex.phil.

Profesjonsfag
Ex.paed. med
introduksjonspraksis

Figur 5: Plasseringen av de ulike emnene over et 5-årig løp. Hver rute representerer 10 stp.
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Obligatorikk/fagvalg
Studentene søker til én av fire grupper av fag. Fag 1/masterfaget skal være innenfor
denne gruppa. Fag 2 og 3, der Fag 2 skal være på minst 60 stp., velges innenfor
samme faggruppe. Alternativt kan Fag 3 velges innenfor samme faggruppe som Fag
1. Faggruppene er:
• Språk med norsk, engelsk og andre fremmedspråk inkludert.
Norsk eller engelsk må være Fag 1/masterfaget.
• Realfag med matematikk, naturfag (skolefag), fysikk, kjemi, biologi og
geofag inkludert.
Matematikk eller skolefaget naturfag må være Fag 1/masterfaget.
• Samfunnsfag med historie, samfunnsfag (skolefag),
samfunnskunnskap/statsvitenskap/sosiologi, geografi og religion, livssyn og
etikk (rle) inkludert.
Samfunnskunnskap og skolefaget samfunnsfag skal være Fag 1/masterfaget
(ut fra skolens behov og jobbmuligheter).
• Praktisk-estetiske fag med musikk, kroppsøving, kunst og håndverk, mat og
helse og drama inkludert.
Kunst og håndverk eller musikk (PELU) skal være Fag 1/masterfaget.
Skolefagene samfunnsfag og naturfag er sammensatte fag som består av flere
vitenskaplige disipliner. For arbeid i skolen opp til og med 11.-årstrinn vil det være
nødvendig at lærere dekker hele bredden av skolefagene. De må derfor kombinere
studier i flere disipliner for oppnå nødvendig bredde.
Innenfor de ulike faggruppene styres Fag 1/masterfaget mot et skolefag. Dette sikrer
at studentene erverver faglig kompetanse som er direkte relevant for arbeidet i
skolen. Videre sikrer det at den fagdidaktiske utdanninga bygges på skolefaglig eller
disiplinorientert kompetanse. Styringa av Fag 1/masterfaget er dessuten gitt ut fra de
behov skolen har.
Vi har i denne modellen valgt å styre masterfagene mot ett eller noen få fag i hver
faggruppe. Dette er gjort med utgangspunkt i de fagområder som miljøene har gitt
signal om at de er sterke innenfor i dag. Og det er gjort med tanke på effektivitet ved
at ressursene konsentreres inn mot de miljøene som er sterke eller som skal bygges
opp. Hvilke fag som til enhver tid skal være fokus for mastere innenfor de ulike
faggruppene, er imidlertid et spørsmål som må avgjøres lokalt. Dette må være en
diskusjon som går kontinuerlig og der man også tar hensyn til de behov skolen i
landsdelen har for fagkompetanse blant lærere. I tillegg er dette et område som egner
seg for samarbeid med høgskolene i landsdelen ved at man til en viss grad unngår å
gi tilbud ved det nye universitetet som er svært likt høgskolenes tilbud. Dette vil
være et naturlig tema å bringe inn for nettverksarbeidet mellom høgskolene i NordNorge og det nye universitetet. Med en samlingsbasering av noen masterkurs vil det
være lettere for studenter å veksle mellom institusjonene i landsdelen.
Av de tre modellene i vårt forslag er det denne som bringer videre praktisk-estetisk
faglærerutdanning (PELU) med mulighet for master i kunst og håndverk eller i
musikk. Dermed utnyttes de ressursene som finnes i det praktisk-estetiske fagmiljøet
ved det nye universitetet. Kandidater med solid tverrfaglig kompetanse innenfor det
praktisk-estetiske området vil være attraktive i større skoler. Kandidatene kan

21

Pilot i nord
alternativt sikre en større faglig bredde ved å velge Fag 2 og 3 fra en annen
faggruppe enn den praktisk-estetiske.
Deler av faggruppen kan erstattes av spesialpedagogiske emner med fokus på tilpassa
opplæring. Dette gir en noe smalere skolefaglig kompetanse. Over tid kan man derfor
diskutere om spesialpedagogikk skal være videreutdanning (St.meld.nr. 31 (20072008) Kvalitet i skolen).
Til denne modellen har vi fått forespørsel fra noen av fagmiljøene ved universitetet
om det er mulig å gi en ren fagmaster innenfor rammene av denne integrerte
modellen. Vi mener imidlertid at studentmassen i Tromsø ikke er stor nok til å ha fire
ulike lærerutdanninger, hvorav to integrerte som begge retter seg mot 5.-13. årstrinn i
skolen. Utvalget er dessuten tvilende til om det lar seg gjøre å konstruere en god
modell som både ivaretar lærerutdanningsbehovene og gir tilstrekkelig faglig
fordyping i en fagdisiplin opp til masternivå innenfor ramma av fem år. Argumentet
for at de integrerte masterprogrammene i universitetene kunne klare seg med fem år,
mens PPU-modellen krever seks, er nettopp at de er integrerte og at masterfaget er et
lærerutdanningsfag.
Utvalget opprettholder dermed sin anbefaling om at studenter som ønsker et rent
faglig fokus i sin master, må veiledes til modellen med fagmaster der PPU legges på
toppen det sjette året.

3.3 8.-13. årstrinn: fagmaster m/PPU (Master of (fag/faggruppenavn))
Denne modellen gir først og fremst kompetanse for undervisning på ungdomstrinnet
og i videregående skole. Figur 6 gir vektingen av de ulike emnene i modellen.
Valg fordypning i Fag 1 eller
Fag 2
60 stp.

Fag 1
80 stp.

Fag 2
80 stp.
Master i Fag 1
eller Fag 2
med metode,
totalt 60 stp.

Profesjonsfag
60 stp.
inkludert
10 + 10 stp.
fagdidaktikk i
Fag 1 og Fag 2 Ex.phil. og
Ex.fac.
10 + 10 stp.

Figur 6: Vektingen av de ulike emnene i modellen.
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Formelt kan lærere med en fagmaster og PPU i dag undervise fra 5. årstrinn. Den
korte tida som er til disposisjon for profesjonsfaget, studier i fagdidaktikk og praksis,
gjør det lite tilrådelig å spre oppmerksomheten mot tre ulike skoleslag (barnetrinn,
ungdomstrinn og videregående skole). I praksis er det da også slik at PPU retter sin
oppmerksomhet mot ungdomstrinnet og videregående skole. Utvalget mener derfor
at kandidatene er for dårlig forberedt til å undervise elever under 8. årstrinn til at
universitetet bør reklamere for denne modellen som en vei inn i barnetrinnet. Vi vet
også at kandidater med denne kompetansen er lite konkurransedyktige i den delen av
arbeidsmarkedet. Skolens behov for faglig fordypning på 5.-7. årstrinn dekkes
dessuten av den integrerte modellen med fagdidaktisk master som retter seg mot 5.–
13. årstrinn. Vi foreslår derfor at det faglige arbeidet i denne tredje modellen med
fagmaster rettes mot 8.-13. årstrinn.
Modellen gir solid kompetanse i to fag, hvorav det ene har masteroppgava (se Figur
6). Profesjonsfaget det sjette året skal sikre faglærerne en profesjonsidentitet.
Modellen forutsetter at studentene bruker fem år opp til og med fagmasteren.
Deretter bruker de ett år til PPU. Det faget som ikke har masteroppgava, av Fag 1
eller Fag 2, kan erstattes av en faggruppe, for eksempel i naturfag eller samfunnsfag.
I Figur 7 er de ulike fagene og emnene plassert over et 6-årsløp.
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6. år

Fagdidaktikk
Fag 1

Fagdidaktikk
Fag 2

Profesjonsfag
generell didaktikk

Profesjonsfag

Profesjonsfag

Profesjonsfag

5. år

Masteroppgave
forskningsmetode

Masteroppgave
Fag 1 eller Fag 2

Masteroppgave
Fag 1 eller Fag 2

Masteroppgave
Fag 1 eller Fag 2

Masteroppgave
Fag 1 eller Fag 2

Masteroppgave
Fag 1 eller Fag 2

4. år

Fag 1 eller fag 2

Fag 1 eller fag 2

Fag 1 eller fag 2

Fag 1 eller fag 2

Fag 1 eller fag 2

Fag 1 eller fag 2

3. år

Fag 2

Fag 2

Fag 2

Fag 2

Fag 2

Fag 2

2. år

Fag 2

Fag 2

Fag 1

Fag 1

Fag 1

Fag 1

1. år

Ex.phil.

Ex.fac.

Fag 1

Fag 1

Fag 1

Fag 1

Figur 7: Plasseringen av de ulike emnene over et 6-årig løp. Hver rute representerer 10 stp.
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4

Elementer i modellene

I dette kapitlet vil vi beskrive mer i detalj elementer i de tre modellene som er
presentert.

4.1 Profesjonsfaget
Lærerutdanninga er, gjennom sin flervitenskapelige natur og sitt krav om å inneha et
fungerende samspill mellom teori og praksis, en meget kompleks konstruksjon.
Utvalget ser betydelige utfordringer i å bygge helhet og sammenheng i utdanninga
som samtidig har en tydelig progresjon. NOKUT-evalueringa av
allmennlærerutdanninga etterlyste da også et emne som kunne virke
sammenholdende. Samtidig viste evalueringa at pedagogikkfaget, som tidligere
hadde et større omfang, hadde fått en uklar stilling. Tolkningen av pedagogikkfagets
funksjon og innhold viste seg å variere sterkt mellom utdanningsinstitusjonene.
Utydeligheten viste seg i forhold til fagdidaktikk, i forhold til praksis og i forhold til
sjølforståelsen og dermed identiteten i fagmiljøene. Det er derfor nødvendig for det
nye universitetet å klargjøre funksjon, struktur og innhold som profesjonsfaget skal
ha i lærerutdanninga. Vi tror at emnet, slik vi beskriver det, vil kunne ha en sentral
rolle i kvalifiseringsprosessens praktiske og teoretiske orienteringer. Det vil dermed
kunne utvikles til et identitetsskapende nav i hele lærerutdanninga uten at kravene til
fagteoretiske og fagdidaktiske kunnskaper overses. Et viktig trekk i denne
sammenhengen er at man utnytter de mulighetene som finnes innenfor
profesjonsfaget for å utvikle et nært samarbeid med praksisfeltet, også utenom
studentenes praksis.
Profesjonsfaget er sentralt i alle de tre modellene. Både som hovedemne, med ansvar
for 140 stp., i profesjonsmasteren som retter seg mot 1.-7. årstrinn, som
gjennomgående emne på 70 stp. i fagdidaktisk master som retter seg mot 5.-13.
årstrinn, og som et avsluttende emne på 60 stp. i fagmasteren som retter seg mot 8.13. årstrinn. Profesjonsfaget har derfor ansvaret for følgende grunnleggende
orienteringer: Individorientering, sosial orientering, didaktisk orientering,
samfunnsorientering og FoU-orientering. I fortsettelsen vil vi kort beskrive disse
orienteringene siden de skal underbygge konstruksjonen av kurs innenfor rammen av
pedagogikk som profesjonsfag.
Individorientering: Pedagogisk virksomhet er rettet mot påvirkning og læring som
egentlig er individuelle prosesser, sjøl om de foregår i kollektive miljøer.
Individorienteringa er derfor av karakter pedagogisk-psykologisk og stiller det
voksende menneske og dets læring i fokus. Her inngår to tett sammenvevde
perspektiver, dels det unge menneskets intellektuelle, emosjonelle og
psykomotoriske utvikling, og dels aktuelle teorier om det voksende menneskets
læring i ulike utviklingsfaser. Læring studeres som generell aktivitet, med tilhørende
psykologiske prosesser som har tilknytning til undervisning og til individets og
gruppens psykologiske utvikling.
Sosial orientering: Det forutsettes at blivende lærere, ved siden av å ha kjennskap til
og forståelse for det voksende menneskets psykologi, også er fortrolige med
mennesket i grupper og den sosiale dynamikken i elevgrupper og i grupper utenfor
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skolen. Denne orienteringa har mange fasetter og omhandler individers plassering i
et sosialt fellesskap og berører derfor menneskers kommunikasjon og sosiale
dynamikk der kommunikasjonen oftest har karakter av verbalt språk. Den sosiale
orienteringa retter seg også mot det sosiale fellesskapet i kollegiet og mot relasjonene
mellom lærere og ulike samarbeidsparter utenom skolen.
Skolebasert utviklingsarbeid med læreplanen som sentreringspunkt, lærerkollegiets
felles ansvar for skolens virksomhet og læreren som forskende praktiker, forutsetter
samordnende tiltak i kollegiet i større grad enn det som tidligere har vært tilfelle. Et
fungerende skolearbeid forutsetter at kollegiet kan samordne sine handlinger.
Didaktisk orientering: Denne handler om lærerens evne til å binde sammen teori og
praksis og om å integrere pedagogikk og fagkunnskap til en didaktisk
handlingskunnskap som fungerer i skolens hverdag. Denne kunnskapen opererer
både på et mer generelt og fagoverskridende nivå, som profesjonsfaget tar ansvaret
for, og på et fagspesifikt nivå, som fagdidaktikken tar ansvaret for. I den didaktiske
orienteringa inkluderes lærerens evne til å omsette teorier i sitt daglige virke og, ut
fra analysen av egen virksomhet, evne til å generere egne praksisteorier. Innenfor
den didaktiske orienteringa konstitueres slik en del av kravene om helhet og
sammenheng som NOKUT-evalueringa i 2006 etterlyser.
Mens læreplanen i samfunnsorienteringa studeres som et utdanningspolitisk
styringsinstrument, fremtrer læreplanen i den didaktiske orienteringa som et redskap
for kollegiets samlede og lærerens individuelle planlegging av skolearbeidet. Skolens
felles læreplanarbeid består av en tematisk og kollektiv refleksjon rundt arbeidets
mål, innhold, formidling og disponering av tid.
Planlegginga av arbeidet med utgangspunkt i læreplanen er en sentral del av den
didaktiske utøvelsen. Planlegging av undervisningen er den oppgava der skolens
fundamentale pedagogiske spørsmål og utfordringer samles. I denne planlegginga
konkretiserer læreren den interaktive relasjonen mellom teori og praksis og mellom
erfaring og refleksjon. Her tar læreren de beslutninger som blir avgjørende for
undervisninga og læringa, og den profesjonalitet som uttrykkes med tanke på å takle
disse situasjonene, utgjør derfor en viktig kvalitetsmarkør.
Spørsmålet om hva som er nødvendige kunnskaper og ferdigheter hos elevene, retter
oppmerksomheten mot lærerens didaktiske utøvelse i klasserommet. I utøvelsen viser
læreren sin profesjonelle kapasitet i evnen til å lede og organisere undervisninga, i
relasjon til elever og kolleger, i skolens utviklingsarbeide og i omsorgen om fortsatt
utvikling i yrket. Lærerens profesjonelle kapasitet avhenger av hans/hennes
didaktiske kvaliteter.
Samfunnsorientering: NOKUT-evalueringa fremholder at samfunnsperspektivet må
bli tydeligere i utdanninga. Profesjonsfaget deler her ansvar med
samfunnsorienterende emner. Orienteringa må fokusere dels på relasjonen mellom
skole og samfunn, og dels på skolen som en organisasjon i samfunnet. Skolen
opprettholdes av samfunnet og er tildelt ansvaret for samfunnsmessig reproduksjon
og fornyelse. Skolens oppdrag er, og har vært, å sosialisere unge mennesker inn i
samfunnets normer og kulturtradisjoner og å gi de kunnskaper og ferdigheter som
ansees å være nødvendig å inneha for å fungere godt i samfunnet.
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Skole og utdanning har av tradisjon vært knyttet til ideen om medborgerskap og
nasjonsbygging. Man har utdannet til et samfunn som også lærerutdanninga er en del
av. I dag holder imidlertid situasjonen på å bli endret. Hva betyr medborgerskap i en
stadig mer globalisert verden, og hvilket standpunkt skal lærerutdanninga ta i forhold
til medborgerskap i en slik verden? Medborgerskap er fremdeles knyttet til
nasjonalstaten. Men, på den annen side uthuler den økende globaliseringen nettopp
den tradisjonelle medborgerskapskulturen som har vært knyttet til nasjonalstaten og
dens politikk, kultur og tradisjoner. For kommende lærere er det derfor viktig å
kunne se og forstå sitt undervisningsarbeid ut fra et bredt samfunnsperspektiv. I den
voksende internasjonaliseringa gjelder nye forutsetninger for informasjonsutveksling.
Informasjonssamfunnet er grenseoverskridende og kjennetegnes ved økende
informasjonsflyt og nye måter å behandle informasjon på. Studentene må derfor få
mulighet for å granske skolen som samfunnsaktør både lokalt og globalt.
Studentene må også få tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i de juridiske,
økonomiske og forvaltningsmessige forutsetningene som regulerer skolens
virksomhet. Det betyr at man må fokusere spørsmål knyttet til samfunnets styring av
skole og utdanning gjennom lover og forskrifter og, ikke minst, gjennom læreplaner
som representerer samfunnets samlede syn på skolens oppgave. Under denne
orienteringa behandles også lederskap ut fra et samfunnsmessig og
organisasjonsmessig perspektiv.
FoU-orientering: Motivet i FoU-orienteringa er knyttet til synet på den profesjonelle
kvalifiseringa. Orienteringa, som framstår både implisitt og eksplisitt i utdanninga,
bygger en av grunnpilarene for en lærers arbeid, og lærerutdanninga sjøl utvikles
gjennom en mangesidig forskning av høy kvalitet. Implisitt skal FoU-orienteringa
gjennomsyre hele utdanninga der hensikten er å kvalifisere lærere til å innta en
systematisk og reflekterende utforsking av sin egen arbeidsvirkelighet. FoUorienteringas oppgave er å konkret støtte lærernes didaktiske utøvelse og utvikle
stimulerende læringsmiljøer for elevene. En forskende praktiker er en lærer med
kapasitet til å ha en systematisk og reflekterende utforsking av sin egen
arbeidsvirkelighet, individuelt og kollektivt, med det mål å kontinuerlig utvikle sin
egen praksis. Dette skal gi en dypere forståelse for sitt arbeide og bidra til å utvikle
skolens samlede praksis. Den eksplisitte delen av FoU-orienteringa omfatter
gjennomføringen av sjølstendige vitenskapelige arbeider gitt ved bachelor- og
masteroppgavene. Arbeidet utvikles gjennom kurs i forskningsmetodikk og gjennom
seminarer og veiledning.

4.1.1 Profesjonsfaget i profesjonsmasteren 1.-7. årstrinn
I høyere utdanning på masternivå fordeles studiene vanligvis på disiplinorienterte
emner som har karakter av å være hovedemne, og som sammen med fagdidaktiske
emner bygger kjernen i den profesjonelle kvalifiseringen. I profesjonsmasteren er
dette prinsippet brukt slik at profesjonsfaget er hovedemnet og derfor har ansvar for
både bachelor- og masteroppgava med tilhørende opplæring i forskningsmetode. Her
skal studentene konfronteres med pedagogisk forskning og de metodene som
anvendes innenfor disiplinen. Emnet spres over alle fem år, noe som gir mulighet for
å sikre progresjon i studentenes profesjonelle utvikling. Det er sentralt i modellen at
en god balanse opprettholdes mellom profesjonsfaget, som har ansvar for
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profesjonsdannelsen i vid forstand mot det å bli lærer, og fagdidaktisk spesialisering
og fagteoretisk fordypning. Balansen er sentral for å opprettholde den grunnleggende
tanken om den helhetsorienterende klasselæreren på grunnskolens barnetrinn.
I figuren nedenfor knyttes hver av orienteringene til ulike kompetanser som
utdanninga er tenkt å utvikle hos studentene. Kompetanseområdene sammenfaller i
stor grad med rammeplanens kompetansefokus, men i tillegg har vi lagt til viktige
elementer basert på Nordenbo (2008) sin rapport om lærerkompetanser. Figur 8
nedenfor konkretiserer det innholdsmessige grunnlaget for konstruksjon av kurs
innenfor ramma av profesjonsfaget i lærerutdanninga.
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Kompetanse Didaktisk kompetanse

Relasjonskompetanse

Språk- og kommunikasjons- Systemkompetanse
kompetanse

Ledelseskompetanse

Endrings- og utviklings- Yrkesetisk kompetanse
kompetanse

Læreren som veileder

Stemmebruk

Innsikt i aktuell
Systematisk utvikling av Menneskesyn
forskning om
egen praksis
sammenheng mellom
Verdigrunnlag
klasseledelse og
læring
Lærerrollen

Fagemner
Individorientering

Forståelse av
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individet, også av barn med
særskilte behov

Didaktisk
orientering

Samarbeidslæring

Generell didaktikk
Skape et læringsmiljø som
legger til rette for læring for
alle elever
Undervisning: Læreren som
kunnskapskilde i tilpassa
opplæring

Profesjonsidentitet

Kunnskap om barn utsatt Utvikle en profesjonell
for vold og overgrep
språkbruk

Læringsteori og læringssyn
”Hvordan skjer læring best?”
Læringsteoretiske trender
Sosial
orientering

Barns rettigheter

Profesjonell skriftlig
fremstilling
Elevsamtale
Individets plassering i et Kommunikasjonsstrategier
sosialt felleskap
for ulike kommunikative
situasjoner
Lærende grupper
Konfliktløsning
Sosial dynamikk i
grupper:
• elev-elev
• lærer-elev
• lærer-foreldre
Mobbing
Inkluderende læringsmiljø
Veiledning i
læringsarbeidet
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Innsikt i lover og
forskrifter
Dokumentasjon
Overganger (fra
barnehage til
videregående skole)
Læreplanarbeid

Rammefaktorenes
muligheter i det
didaktiske
handlingsrommet

Danning

Språk for å fremme
Organisering av
Kollegiets samarbeid mot refleksjon og læring
felles mål
elevenes læring
• Læringssamtaler
• Læreren som formidler
Skole hjem samarbeid
• Respons på elevarbeid
• Lese- og skrivestrategier
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Kvalitet og vurdering
• elevevaluering
• skoleevaluering
Å arbeide med portefølje

Samfunnsorientering
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som redskap for TPO
Samfunnsmessige
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utøvelse
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deltakelse i samfunnslivet

Kunnskap om
Læreren som
tverretatlig samarbeid rollemodell

Kommunikasjons- og
informasjonsflyt

Internasjonalisering
Bevissthet om lærerens
ansvar for en skole i
utvikling i et samfunn i
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Fellesskolen
Innsikt i sammensatte tekster

Flerkulturelt arbeid

Økologi og
miljøarbeid
Naturressurser i
landsdelen

Mediesamfunnet
Estetisk kompetanse
Språk på Nordkalotten

FoUorientering

Innsikt i aktuell FoU, særskilt FoU-arbeid i team
klasseromsforskning

Skolen som
organisasjon
Utvikle et vitenskaplig språk Skolen som lærende
organisasjon

Læringsarbeid i skolen basert
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Læreren i et
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bruk av samfunnets
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Lærerens profesjonelle
utvikling i relasjon til
samfunnets utvikling
Ledelse av FoUarbeid

Forskningsdesign og
metode for å kunne
utvikle seg sjøl og sin
skole systematisk

Lærerens rettigheter og
plikter som arbeidstaker
Undervisningspersonalets arbeidsrettslige stilling
Skolens samfunnsoppdrag
Skolens globale
oppdrag
Forskningsetikk

Vitenskapsteori og
metode

Digitale læringsplattformer

Figur 8: Orienteringene som er tenkt å inngå i profesjonsfaget er i figuren koblet til ulike kompetanser som utdanninga skal utvikle hos
studentene.
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4.1.2 Profesjonsfaget i fagdidaktisk master 5.-13. årstrinn
Profesjonsfaget har samme grunnleggende innhold og funksjon som i modellen for
profesjonsmasteren (Figur 8), men er her ikke hovedemne og innehar derfor heller
ikke masteroppgava. Den største forandringa, sammenlignet med modellen for
profesjonsmasteren, er knyttet til forskningsorienteringa der det nå er en
ansvarsfordeling mellom profesjonsfaget og fagdidaktikk (Figur 5). Profesjonsfaget
har ansvar for bacheloroppgava, med tilhørende forskningsmetodikk, mens på
masternivået har ulike fagdidaktiske emner ansvar for forskningsmetodikken,
veiledning og seminarer knyttet til masteroppgava.
De fem orienteringene strukturerer også her emnets innhold, og kompetansene som
utdanninga skal utvikle, er de samme som i forrige modell. Imidlertid beskriver Figur
8. innholdet i et profesjonsfag på 140 stp., mens profesjonsfaget i denne modellen,
som gir en fagdidaktisk master, er på 70 stp. For å konstruere profesjonsfaget i denne
modellen kan fagmiljøene ta utgangspunkt i Figur 8 og redusere omfanget i forhold
til de studiepoengsmessige rammene emnet er gitt i modellen.

4.1.3 Profesjonsfaget i fagmasteren 8.-13. årstrinn m/PPU
Profesjonsfaget har igjen samme grunnleggende innhold og funksjon som i modellen
for profesjonsmasteren (Figur 8), men er heller ikke her hovedemne, på samme måte
som i fagdidaktikkmasteren. Den største forandringa, sammenlignet med de to
foregående modellene, er at forskningsorienteringa nå i sin helhet er lagt til ulike
fagdisiplin emner som har ansvar for forskningsmetodikken, veiledning og seminarer
knyttet til både bachelor- og masteroppgava.
De fem orienteringene strukturerer emnets innhold, og kompetansene som
utdanninga skal utvikle er de samme som for de foregående modellene. Når
profesjonsfaget i modellen skal konstrueres, kan fagmiljøene, på samme måte som
for fagdidaktikk masteren, ta utgangspunkt i Figur 8 og redusere omfanget til 60 stp.
Profesjonsfagets innhold innrettes i denne modellen mot ungdomstrinnet og
videregående skole.

4.1.4 Ex.paed.
I modellene for profesjonsmaster som retter seg mot 1.-7. årstrinn og fagdidaktisk
master som retter seg mot 5.-13. årstrinn inngår Ex.paed. som del av profesjonsfaget.
Emnet erstatter Ex.fac.-emnet som er obligatorisk for andre studenter ved
universitetet.
Emnet skal gi en presentasjon av blant annet temaer som undervisning, læring,
motivasjon og kommunikasjon. Studentene skal erfare deltakelse som et sentralt
element i læring og utvikling. Det skal også gi studentene økt bevissthet om eget
læringsarbeid. Motivasjonen for praktisk-pedagogisk virksomhet skal økes, og
studentene skal få en start på de integrerte lærerutdanningene ved universitetet som
virker motiverende for læreryrket.
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4.2 Forskningsbasis i modellene

Ei lærerutdanning som tar mål av seg å være forskningsbasert, må ha et
forskningsfokus som gjennomsyrer hele utdanninga. Det er sentralt at kommende
lærere får en eksplisitt og handlingsforankret trening i å bedrive forskning i form av
egne undersøkelser gjennom bachelor- og masteroppgaver. Som en del av disse
studiene må det inngå kurs i forskningsmetodikk og seminar der studentene får
mulighet til å argumentere og reflektere rundt pedagogiske, fagdidaktiske eller
faglige spørsmål, alt etter hvilken master de tar.
I arbeidet med å øke forskningsfokuset i lærerutdanninga er det viktig at en master
for lærere får anerkjennelse som vitenskaplig og gir grunnlag for studier på PhDnivå. PhD i form av forskning på eget klasserom og egen skole vil gi en
virkelighetsnær og relevant forskning som grunnlag for lærernes handling i
klasserommet. Videre er det viktig at vilkårene for å drive forskning utvikles på
lærerutdanningsinstitusjonene. Slik NOKUT-evalueringa påpeker, trenger alle
institusjonene å ha en langsiktig strategiplan for profileringen av denne forskningen.
Man bør strebe etter at studentene inkluderes i institusjonens forskningsvirksomhet
og får sine bachelor- og masteroppgaver innenfor pågående prosjekter enten ved
lærerutdanningsinstitusjonen eller ved en av praksisskolene. På den måten kan det
utvikles en fruktbar diskusjon mellom faglærere og studenter rundt forskning
tilknyttet virket som lærer. Dette vil kunne støtte utviklingen av forskningsmiljøet.
Forskningsfokuset i lærerutdanninga krever ikke at alle som underviser der, må drive
forskning. Men det er avgjørende at alle faglærere får god allmennkunnskap om
forskning og forskningsarbeid og blir bevisst på hvordan ny kunnskap utvikles. For å
sikre praksisretta forsking, er det viktig at det nye universitetet har en betydelig andel
av toppstillingene i lærerutdanninga som dosenter, i tillegg til professorer. En
profesjonsretta lærerutdanning må kunne bedrive forsking på høyt nivå både innenfor
fagdisiplinene og innenfor praksisfeltet i alle fagmiljøene som er involvert i
utdanninga. Dette sikres best ved at både dosent- og professorløpet ivaretas.

4.3 Praksis

Det kommer til å bli en sentral utfordring for det nye universitetet å få
praksisopplæringa til å fremstå som en integrert, fullverdig og aktiv samhandlende
del av hele lærerutdanninga i de to integrerte modellene og som en integrert del av
det sjette året i PPU-modellen. Vi vil i dette kapitlet først beskrive hva vi mener med
praksis, deretter beskrive praksis i de tre modellene og til slutt si noe om de
organisatoriske utfordringene knyttet til kvantifiseringen og gjennomføringa av
praksis.

4.3.1 Hva praksis er?
I kapittel 2.3 pekte vi på at en større del av lærerutdanninga skal foregå ute i skolen,
at den skal være nært knytta til det øvrige innholdet i utdanninga, at det må opprettes
tydelig kontakt mellom de ulike kurs som holdes på det nye universitetet, og at
samarbeidet med praksisskolene om forsknings- og utviklingsarbeid må
videreutvikles. For å nå disse målene er det viktig å være klar over at utdanninga av
lærere i universitetet og høgskolen har ulike tradisjoner, med sine styrker og
svakheter, også med hensyn til praksis. I det nye universitetet vil det derfor være to
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tradisjoner som møtes og som må få tid til å arbeide seg sammen. Særlig vil den
integrerte fagdidaktiske masteren som retter seg mot 5.-13. årstrinn by på
utfordringer ved at kandidatene tar en blanding av tradisjonelle fagdisiplin-orienterte
emner og fagdidaktiske og skolefaglige emner. Det er viktig at dette samarbeidet
ikke går på bekostning av den ene av disse tradisjonene. Figur 9 viser fire viktige
elementer som angir innholdet i praksis fordelt over fem studieår i de to integrerte
masterne.

Hva
Klasserom, didaktisk virksomhet
Skolen som arbeidsplass og
organisasjon
Skolen og nærsamfunnet, hjem-skole
Å utforske og forstå skolen

1. år

2. år

3. år

4. år

5. år

Figur 9. Plasseringen av de ulike delene av innholdet i praksis i de to integrerte
modellene, profesjonsmaster som retter seg mot 1.-7. årstrinn og fagdidaktisk master
som retter seg mot 5.-13. årstrinn.
I Figur 10 ser vi en progresjon i didaktisk virksomhet som blant annet går fra
observasjon til aktiv handling og fra kollektive til mer individuelle aktiviteter. Men
praksis er også mye mer; skolen som arbeidsplass og organisasjon, skolen og
nærmiljøet og å utforske og forstå skolen. Det siste punktet, som representerer
kandidatenes bachelor- og masteroppgaver, er noe nytt i lærerutdanninga ved det nye
universitetet i og med at disse oppgavene i de integrerte masterne fokuserer FoUarbeider mot skolen og dens virksomhet, ikke kun fagdisiplinorienterte
problemstillinger.

Første året
Observasjon

Siste året
sjølstendig handling

Øve og trene

bli evaluert
mindre veiledning

Veiledning
Kollektive aktiviteter

kollektive og individuelle
aktiviteter

Figur 10. Progresjonen innenfor didaktisk virksomhet i klasserommet gjennom
praksisen i studiet.

4.3.2 Praksis i de tre modellene
I dette kapitlet vil vi beskrive mengden og organisering av praksis i de ulike
modellene. Ut fra signaler som er kommet fra arbeidet med den varslede
stortingsmeldingen om lærerutdanninga, kan man forvente endringer fra sentralt

33

Pilot i nord
hold. Det nye universitetet må forholde seg til eventuelle utvidelser av praksis etter
hvert som disse blir iverksatt.
1.-7. profesjonsmaster
Vi anbefaler at praksis i denne modellen utvides fra 20 uker i dagens
allmennlærerutdanning til 30 uker som fordeles jevnt utover hele det 5-årige
studieløpet. Praksisen skal foregå på barnetrinnet, og det må sikres at studentene
møter elever både på 1. årstrinn og opp til 4. årstrinn, og videre på 5.-7. trinn.
Innholdsmessig mener vi at praksisen må ha like mye didaktisk virksomhet i
klasserommet som rammeplanen for allmennlærerutdanninga i dag krever. Økningen
til 30 uker skal i tillegg styrke fokus på skolen som arbeidsplass og organisasjon,
skolen og nærsamfunnet og å utforske og forstå skolen (se Figur 9). Praksis siste året
skal i hovedsak dreie seg om feltarbeid i forbindelse med masteroppgava.
Det er viktig at det nye universitetet finner en god modell for å finansiere praksis. En
økning av varigheten av praksis til 30 uker vil kreve mer ressurser. Signalene fra den
varslede stortingsmeldingen om lærerutdanninga innebærer økt satsing på praksis. Vi
forutsetter at dette også betyr større bevilgninger fra departementet til arbeidet med
praksis.
5.-13. fagdidaktisk master
I denne modellen møtes to praksistradisjoner. Allmennlærerutdanninga har i dag
rammeplanfesta 20–22 ukers veileda praksis. Det har imidlertid vært et problem at så
å si all praksis foregår i grupper med 4 studenter. PPU-modellen og de integrerte
lærerutdanningene i universitetet har på sin side, færre dager ute i praksis med sine
rammeplanfesta 12-14 ukers praksis. I denne tradisjonen er imidlertid en stor andel
mer intensiv ved at studentene har individuell, veileda praksis.
Det er ingen prinsipiell forskjell mellom de to integrerte modellene når det gjelder
forholdet mellom teori og praksis. Dette tilsier 30 ukers praksis som et utgangspunkt
også for denne modellen (inklusive feltarbeid til masteroppgaven). Det blir imidlertid
viktig å bevare den verdifulle tradisjonen universitetene har med at deler av praksis
er individuell, veileda praksis. Det bør derfor åpnes for at antallet uker kan variere
noe ut fra hvor intensiv praksisopplæringa er. Universitetet bør diskutere om antallet
uker kan reduseres gjennom økt intensitet. Det er da en forutsetning at kvaliteten
sikres.
Også i denne modellen bør praksis i prinsippet fordeles over hele studieløpet. Vi
anbefaler likevel at man legger lite (eller ingen) praksis i det fjerde året da innslaget
av disiplinorienterte emner er stort (se Figur 5). Dette vil lette den studietekniske
organiseringen. Studentene bør starte praksis på mellomtrinnet og deretter gå til
ungdomstrinnet. Den sjølstendige praksisen i videregående skole må tas mot slutten
av utdanninga for å sikre høyt nok faglig nivå. Siden studentene skal innom tre
skoleslag i sin praksis, må praksis ikke konsentreres mer enn at studentene får
tilstrekkelig tid til å bli kjent med bredden i det faglige arbeidet på hvert sted.
Innholdsmessig er fokuset det samme som i 1.-7.modellen ved at praksisen må ha
like mye didaktisk virksomhet i klasserommet som rammeplanen for
allmennlærerutdanninga i dag krever. Økningen til 30 uker skal i tillegg styrke fokus
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på skolen som arbeidsplass og organisasjon, skolen og nærsamfunnet og å utforske
og forstå skolen (se Figur 9). Praksis siste året skal i hovedsak dreie seg om
feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven.
Også i forhold til denne modellen vil utvalget understreke at det er avgjørende å
finne fram til en god modell for å finansiere praksis. Dersom man bruker en modell
med delvis individuell veiledning og delvis praksis i grupper, bør det nye
universitetet kunne finansiere praksis i 30 uker uten at ressursbruken øker vesentlig
sammenlignet med dagens nivå. Dette blir tydelig ut fra følgende regnestykke.
Allmennlærerutdanninga har i dag minst 20 ukers veileda praksis der studentene
arbeider i grupper på opptil 4 studenter. PPU har 12 -14 ukers praksis der det meste
er individuell, veileda praksis. Om PPU-praksisen (ca 1,33 studenter veileda i 14
uker) veksles mot allmennlærerpraksis (4 studenter i gruppe), tilsvarer det
praksisgrupper på 4 studenter i 42 uker.
Utvalget vil peke på at det ligger en kvalitet i å ha ulike praksisformer og ulike
gruppesammensetninger. Vurderinger av hva som gir best kvalitet på praksis må
være styrende for den kombinasjonen man velger.
Modellen er utfordrende studieorganisatorisk i og med at studentene tar en blanding
av fagdisiplinorienterte-, fagdidaktiske- og skolefaglige emner.
8.-13. fagmaster
Det er rimelig at universitetet i denne modellen legger seg på det nivået som
rammeplanen for PPU angir, fortrinnsvis 14 uker. Vi anbefaler at de 14 ukene
fordeles tilnærmet likt mellom de to semestrene, og at praksisen skal foregå i
ungdomstrinnet og i videregående skole.
Finansieringen av praksis vil være som i dagens PPU-modell.
Ut over dette følger praksis i denne modellen samme prinsipper som i de andre
modellene.

4.3.3 Organisering av praksissamarbeid
Utvalget mener at praksis prinsipielt skal foregå i de skoleslagene som utdanninga
retter seg mot. I de integrerte modellene skal praksis fordeles over hele
utdanningsløpet, og det skal i alle tre modellene være en klar progresjon i praksis.
Kvaliteten i praksis må være høy, og økt kvantitet må ikke gå på bekostning av
kvaliteten. Et viktig element i arbeidet med å sikre høy kvalitet på praksis, er å
utarbeide gode vurderingsordninger og rutiner. For alle tre modellene gjelder det at
vurderinga av praksis må skilles fra skikkethetsvurdering, og det må utarbeides klare
kriterier og prosedyrer for vurdering av praksis som gjøres kjent for alle involverte
parter før praksis starter. Her er det igjen to tradisjoner som møtes. I
allmennlærerutdanninga er det praksislærerne som bedømmer studentene, mens i
PPU er det utdanningsinstitusjonen som har det endelige ansvaret for vurderinga. Vi
anbefaler at det nye universitetet tar det endelige ansvaret for vurderinga av
studentene i praksis, men at vurderingsarbeidet skjer i et nært samarbeid med
praksislærerne. Dette sikrer en mest mulig lik vurdering av praksis både internt og

35

Pilot i nord
eksternt, og det gir praksislærerne mulighet til å konsentrere sin innsats mot å bygge
opp studenten til å bli best mulig lærere.
I løpet av studiet bør praksis ha ulike former i forhold til tidsmessig organisering.
Perioder med fulle dager og uker gir innblikk i skolens daglige virke og helheten i
elevenes skolehverdag. Å følge enkeltfag i lengre perioder, gjerne over flere
måneder, gir innblikk i elevers utvikling. Men også punktpraksis som dekker
særskilte hendelser, som foreldremøte og skolens indre liv, er viktig for å gi
studentene en grundig forståelse av det å arbeide som lærer.
Med tanke på veiledinga av studentene er det viktig at rollene avklares mellom de
ulike aktørene. Universitetets faglærere kan stå for den allmenn- og fagdidaktiske
veiledinga, mens praksiskolens lærere kan ha ansvar for den mer presise veiledinga
som gjelder innhold og ulike praktiske omstendigheter knyttet til arbeidet i skolen og
elevgruppa. Det er imidlertid viktig at studentene møter de samme faglige
kvalitetskravene i alle deler av utdanninga, at lærerne i praksisskolen etterspør
faglige begrunnelser som også er basert på teori og at faglærerne i universitetet kan
relatere teorien til praksisfeltet.
For at praksis skal bli integrert i hele utdanningsløpet, er det nødvendig med et
samarbeid mellom alle de tre partene som inngår i praksis, faglærere ved
universitetet, lærere fra praksisskolen og studentene. Dersom universitetets
lærerutdanning skal være på høyde med, eller helst i forkant av, det som skjer i
skolen, må institusjonens lærerutdannere kjenne til lærerarbeidet i skolen gjennom
jevnlig kontakt. Det må være en forutsetning at denne kontakten angår hele
fagpersonalet. Det må utvikles samarbeidsarenaer der faglærere og praksislærere
møtes regelmessig for å planlegge gjennomføring av praksis og diskutere studenters
progresjon og vurdering av deres praksis. Møtene må ha faglig substans og gruppene
må ikke være for store. I tillegg må partene utvikle et program for
kompetansehevning for praksisskolene.
Samarbeidet må også omfatte forskningsaktivitet knyttet til praksiskolene. Dette kan
utvikle stimulerende og impulsgivende miljøer. Forskningsaktivitetene kan bygge
forum som samler studenter, forskere og praktikere rundt skolerelevante temaer som
samarbeid hjem-skole, konflikthåndtering, arbeidsmåter, skolen som læringsmiljø
osv. Gjennom slike aktiviteter kan studentene via praksis naturlig sluses inn til
forskningsoppgaver knyttet til sine oppgaver på bachelor- og masternivå. Avtalene
må blant annet sikre at det åpnes for at studentene kan ha kontakt med partnerskolen
utenom praksisperiodene både som ledd i sitt FoU- eller mastergradsarbeid, eller for
å prøve ut spesielle undervisningsopplegg. Gjennom å inngå i en mer forpliktende og
langsiktig relasjon til gode praksisskoler vil kvaliteten i lærerutdanninga etter
utvalgets mening kunne heves betraktelig.
Det er i de senere år utviklet ulike typer partnerskapsmodeller mellom
lærerutdanningsinstitusjoner og skoler for å sikre praksis som et premissgivende
element i utdanningen. Mens en fadderskole kjennetegnes ved at de skal hjelpe
studentene til å knytte fagstudiene til praksis på et tidlig stadium i studiet, og bidra til
at studentene ser skolen som en viktig læringsarena i sine studier, så dekker
partnerskapsmodellen et mye breiere samarbeid. Partnerskap er et begrep som kan
sees i et strukturelt og organisasjonsmessig lys, men begrepet må realiseres i de
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relasjonsforhold som ligger implisitt. Relasjonskvalitet er en viktig premiss for å gi et
innhold i partnerskapsbegrepet, og som kan gjøre begrepet meningsfullt. Med
relasjonskvalitet tenkes det tillits- gjensidighets- og avhengighetsforholdet som kan
etableres mellom studenter, mellom studenter og lærerutdannere, mellom
lærerutdannere i teori- og praksisfeltet, og mellom institusjoner. Ved å sette søkelyset
på relasjonskvalitet mellom personer og institusjoner, kan en få realisert en mer
praksisforankret lærerutdanning.
I de ulike modellene for lærerutdanning bør det legges større vekt på
profesjonalisering av mentor- og veilederrollen. De skolene som inngår i
partnerskapssamarbeidet, bør få tilbud om systematisk veilederopplæring samt
etterutdanning av personalet. Det bør være et siktemål at mentorene og skolene i
større grad betrakter seg selv som aktører i lærerutdanninga. En avgrensning av
antallet skoler med tilsvarende større innsats pr skole vil da bli nødvendig.
Forslag til kriterier for valg av partnerskoler:
• Skolen er tydelig på sin pedagogiske eller faglige profil
• Skolens ansatte ser på seg selv som lærerutdannere
• Skolen kan ta i mot 15 studenter og inkludere studentene i skolehverdagen
• Skolens ledelse ønsker å delta i FoU-samarbeid med universitetets forskere
• Skolens mentorer ønsker å være samarbeidspartnere med universitetets
faglærere
• Skolens ledelse deltar aktivt i samarbeidet med universitetet
• Skolen følger en plan for kompetanseheving i personalet og sender lærere og
mentorer på etter- og videreutdanning
Etter utvalgets vurdering vil et slikt samarbeidet med praksiskolene kunne foregå
innenfor rammen av dagens øvingslæreravtale.

4.4 Emner som ikke inngår i modellene

Utvalget har ikke inkludert skolelederutdanning i forslaget til modeller for
grunnutdanning av lærere i det nye universitetet i Tromsø. Dette fordi vi mener at
man må ha yrkespraksis for å ha grunnlag for å ta en skolelederutdanning.
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5

Overgangsmodeller: 4+1 og FLU-LU

Vi vil i det følgende presentere to modeller der studentene blir kvalifisert som lærer
etter fire år, og der et femte år kan legges til seinere for å oppnå mastergrad. Den
første modellen retter seg mot arbeid på 1.-7. årstrinn i grunnskolen (Figur 11), den
andre mot arbeid på 5.-13. årstrinn (Figur 12). Innholdet i utdanningene er det
samme som for de som velger å studere alle fem år fortløpende. Studentene vil
dermed kunne følge samme undervisning som ordinære studenter, men fordi fagene i
den første av de to modellene tas i noe ulik rekkefølge, vil det gi noen
studieadministrative utfordringer.
Kravene i mastergradsforskriften er ulike for ulike typer mastere når det gjelder
omfanget av masteroppgave og grad av faglig fordyping i masterfaget. Modellene
som utvalget har foreslått er bygd opp ut fra kravene til integrerte femårige mastere.
Alle studenter, også de som velger å hoppe av eller ta en pause etter fire år, bør
derfor søke til og tas opp i det femårige programmet.
Til slutt presenterer vi en modell som beskriver hvordan førskolelærere kan
kvalifisere seg til masternivå for arbeid på grunnskolens 1.-4. årstrinn (Figur 13).
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5.1 Integrert lærerutdanning gjennom 4 år + 1 år rettet mot 1.-7. årstrinn.
+
1 år

Fag 1 / Fag 2 / Fag 3

Fag 1 / Fag 2 / Fag 3

Fag 1 / Fag 2 / Fag 3

Profesjonsfag
Masteroppgave

Profesjonsfag
masteroppgave

Profesjonsfag
masteroppgave

4. år

Grunnleggende
ferdigheter

Grunnleggende
ferdigheter

Grunnleggende
ferdigheter

Profesjonsfag
vitenskaplig
metode

Profesjonsfag

Profesjonsfag

3. år

Fag 3

Fag 3

Fag 3

Profesjonsfag

Profesjonsfag

Profesjonsfag
Bacheloroppgave

2. år

Fag 2

Fag 2

Fag 2

Profesjonsfag

Profesjonsfag

Profesjonsfag

1. år

Ex.phil.

Fag 1

Fag 1

Fag 1

Profesjonsfag

Profesjonsfag
Ex.paed. med
introduksjonspraksis

Figur 11: Plasseringen av de ulike emnene over et 4+1-årig løp. Hver rute representerer 10 stp.
Modellen har svakheter ved at opplæringa i forskningsmetode er atskilt fra arbeidet med masteroppgaven. En annen svakhet er at
studentene som velger å avslutte opplæringa etter fire år, ikke oppnår fordyping på mer enn 30 studiepoengs nivå i noe skolefag.
Studenter som velger å avslutte etter fire år, må bestemme seg for dette allerede etter 3.studieår slik at de får med seg Grunnleggende
ferdigheter.
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5.2 Integrert lærerutdanning gjennom 4 år + 1 år rettet mot 5.-13. årstrinn
+
1 år

Masterfag
disiplinorienterte
emner

Masterfag
fagdidaktisk
masteroppgave

Masterfag
fagdidaktisk
masteroppgave

Masterfag
fagdidaktisk
masteroppgave

Fagdidaktisk
forskningsmetode

Profesjonsfag
fordypning i
forskningsmetode

4. år

Fag 1
disiplinorienterte
emner

Fag 1
disiplinorienterte
emner

Faggruppe
disiplinorienterte
emner

Faggruppe
Faggruppe
disiplinorienterte disiplinorienterte
emner
emner

Profesjonsfag

3. år

Fag 1
disiplinorienterte
emner

Fag 1
fagdidaktikk

Faggruppe
disiplinorienterte
emner

Faggruppe
fagdidaktikk

Profesjonsfag

Profesjonsfag
Bacheloroppgave
med
forskningsmetode

2. år

Faggruppe
skolefaglige emner

Faggruppe
skolefaglige emner

Faggruppe
skolefaglige emner

Faggruppe
Fagdidaktikk

Profesjonsfag

Profesjonsfag

1. år

Fag 1
skolefaglige emner

Fag 1
skolefaglige emner

Fag 1
skolefaglige emner

Fag 1
fagdidaktikk

Ex.phil.

Profesjonsfag
Ex.paed. med
Introduksjonspraksis

Figur 12: Plasseringen av de ulike emnene over et 4+1-årig løp. Hver rute representerer 10 stp.
I denne modellen er innholdet og plasseringen av emnene identisk med den 5-årige integrerte modellen med fagdidaktisk master som
retter seg mot 5.-13. årstrinn (se Figur 5). Den eneste forskjellen er at kandidatene i 4+1 modellen, som beskrives her, har anledning til å
ta ett eller flere år i jobb som kvalifiserte lærere før de legger et siste år med masteroppgave på toppen. Modellen har ikke de samme
svakhetene som forrige modell.
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5.3 Fra FLU til LU
5. år

Grunnleggende
ferdigheter

Grunnleggende
ferdigheter

Grunnleggende
ferdigheter

Profesjonsfag
Masteroppgave

Profesjonsfag
masteroppgave

Profesjonsfag
masteroppgave

4. år

Fag 1

Fag 1

Fag 1

Forskningsmetode

Fag 2

Fag 2

3. år

FLU

FLU

FLU

FLU

FLU

FLU

2. år

FLU

FLU

FLU

FLU

FLU

FLU

1. år

FLU

FLU

FLU

FLU

FLU

FLU

Figur 13: Plasseringen av de ulike emnene som gir påbygning på førskolelærerutdanning til master i profesjonsfag og
undervisningskompetanse fra 1. til 4. årstrinn i skolen. Hver rute representerer 10 stp.
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Tenkinga som ligger til grunn for forslaget, er at førskolelærere som kommer inn i
skolen, må ha kompetanse på et likeverdig nivå med andre lærere. Det er derfor
nærliggende å tenke at førskolelærere som skal bli til lærere i grunnskolen, må gis
utdanning i mest mulig skolefag. Alternativt til en slik kompensatorisk tenking,
foreslår vi en modell der vi har bygger på førskolelærernes spesialkompetanse. Vi
har lagt til grunn at likeverd krever at også de med førskolelærerbakgrunn må opp på
masternivå. Dernest ønsker vi at denne lærergruppa, som skal kvalifiseres for å
arbeide i 1.-4.årstrinn i grunnskolen, skal sikres god kompetanse innenfor
begynneropplæring og grunnleggende ferdigheter. Foruten 30 studiepoeng til
grunnleggende ferdigheter, er det rom for til sammen 50 studiepoeng til fordyping i
skolefag. Studentene må da velge to av fagene norsk, matematikk og engelsk.
Studentene bør her kunne følge undervisninga som gis på bachelornivået i
profesjonsmasteren rettet mot 1.-7 årstrinn (se Figur 3 på 1.-3. studieår), selv om
pensum i 20 studiepoengsfaget må avkortes noe. Vi vurderer dette til å være faglig
forsvarlig i og med at det bygger på fagopplæringen i førskoleutdanninga.
Det vil styrke lærerkvalifiseringa at førskolelærerne kan gå sammen med andre
lærerstudenter i det 5.studieåret.

6
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Det vil bli en stor utfordring for fagmiljøene å samarbeide om å effektuere de nye
lærerutdanningene. Spesielt vil fagdidaktikkmasteren som retter seg mot 5.-13.
årstrinn bli ekstra krevende, og det er her den nye institusjonen vil bli satt på prøve.
Mens profesjonsmasteren som retter seg mot 1.-7. årstrinn i hovedsak vil være et
arbeidsområde for det gamle AFL-miljøet, og fagmasteren som retter seg mot 8.-13årstrinn i hovedsak vil ha sin basis i det gamle universitetsmiljøet, skal begge miljøer
møtes i arbeidet med fagdidaktikkmasteren. Det er ikke en løsning å overflytte
utdanninga av ungdomstrinnslærere til det gamle universitetsmiljøet. For å lykkes,
må en ha med seg de gode sidene fra AFL-miljøet, samtidig som en kan oppnå økt
kvalitet gjennom klarere forankring i forskning og i større fagmiljøer. Det må derfor
hentes både studieplasser og fagressurser i begge de tidligere institusjonene.
I lærerutdanninga ved det nye universitetet er det nødvendig med personer og
organer som styrer, koordinerer og gir råd til universitetet på høyt nivå på tvers av
den vanlige styringsstrukturen. Det vil være behov for en koordinator for hele
lærerutdanninga ved det nye universitetet, og i tillegg en koordinator på hvert av de
involverte fakultetene. Utvalget mener at det også må etableres et organ, overordna
fakultetene, som styrer lærerutdanninga ved det nye universitetet. Vi beskriver i dette
punktet hvilke oppgaver og hvilken sammensetning et slikt organ kan ha. Videre
tilkjennegir utvalget synspunkter på hvordan kvaliteten i lærerutdanninga kan styrkes
gjennom organisering av faggrupper.
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6.1 Forvaltningsorgan for lærerutdanningene

Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene (FUL) bør etableres som et utvalg under
Utdanningsutvalget (eller tilsvarende ved det nye universitetet) og skal bearbeide
saker innenfor de oppgavene som er beskrevet i mandatet for Utdanningsutvalget.
FUL kan gis fullmakt til å avgjøre saker innenfor avgrensede saksområder. FUL
ledes av en utvalgsleder som har møte- og talerett i Utdanningsutvalget.
Begrunnelsen for å opprette dette forvaltningsorganet er at lærerutdanninga ved det
nye universitetet har mange aktører som vil måtte arbeide sammen for å skape en god
utdanning. Erfaringer fra blant annet NTNU tilsier at det er behov for et organ som
kan sikre oversikt, helhet og sammenheng i utdanninga. Universitetet i Agder har
også hatt et slikt overordna organ som skal sikre sammenheng i lærerutdanninga og
samarbeid på tvers av fakultetsorganiseringa. Sjøl om en stor del av lærerutdanninga
ved det nye universitetet vil være samlet under HumSam-fak, så skal også andre
fakulteter bidra og må derfor få en stemme. Praksisfeltet må også ha et sentralt organ
å forholde seg til.
Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene kan ha følgende arbeidsoppgaver:
1. Ta initiativ overfor Utdanningsutvalget i saker som angår lærerutdanningene.
2. Gi tilråding om strukturen i lærerutdanningsprogrammene og vedta
studieplanene for den praktisk pedagogiske utdanninga i
lærerutdanningsprogrammene.
3. I samarbeid med fakultetene foreslå for Utdanningsutvalget dimensjonering av
og opptaksrammer til lærerutdanningsprogrammene.
4. I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene se til at det nye
universitetets kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor lærerutdanningene.
5. Foreslå overfor rektor uttalelser på vegne av det nye universitetet i
høringssaker som gjelder lærerutdanningene.
6. Behandle og avgjøre søknader om dispensasjon fra studieforskriften.
7. Se til at lærerutdanningene er i samsvar med nasjonale rammeplaner og føre
tilsyn med at læringsmålene nås for de forskjellige
lærerutdanningsprogrammene.
8. Forberede saker som skal behandles i Utdanningsutvalget og legges fram av
Studiedirektøren
9. Rapportere til Utdanningsutvalget om vedtak som er fattet i henhold til
fullmakter.
10. Utarbeide årlig en rapport om lærerutdanningsvirksomheten ved det nye
universitetet med vekt på kvalitetsforbedrende tiltak.
11. Aktivt fremme likestillingsperspektivet i lærerutdanningene.
12. Arbeide for å ivareta det nye universitetets interesser i forhold til
representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora.
13. Gi råd til fakultetene om fagtilbud som kan inngå i en lærerutdanning og i
samarbeid med fakultetene komme fram til anbefalte studieløp og
kombinasjoner med sikte på læreryrket.
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Utvalgets kan ha følgende sammensetning:
• Faglig leder for lærerutdanninga ved universitetet (det kan være en egen
dekan for lærerutdanninga eller leder for den praktisk-pedagogiske enheten).
• Dekan eller prodekan ved de fakultetene som er involvert i lærerutdanninga.
• Tre studentrepresentanter (en fra hvert lærerutdanningsprogram).
• To eksterne representanter fra grunn- eller videregående skole, eller fra
skoleadministrasjonen på kommunalt- eller fylkesnivå.

6.2 Organisering i faggrupper
For å sikre kvaliteter, helhet og sammenheng i alle modellene, må fagansatte
(fagmiljøene) som skal ha ansvaret for profesjonsfaget, fagdidaktikken, praksis og
skolefaget i praksis, organiseres i 5 faggrupper, som er avhengig av
organisasjonsmodell og som hver er representert ved fagemner som er beslektet. I
hver gruppe bør en sikte mot å ha toppstillinger for å sikre forskningskompetanse. Så
langt mulig bør man ha med både professorer som kan sikre fagdisiplinorientert
forskning, og dosenter som kan sikre praksisorientert forskning på høyt nivå. I tillegg
er det behov for personer som har solid praksiskompetanse og stipendiater som
faggruppen har ansvar for å veilede. Hver gruppe bør også ha ansvar for minst en
mastergradsutdanning.
Faggruppene er:
Samfunnsfag

Realfag

Samfunnsfag
(skolefag)
Historie
Samfunnskunnskap/statsvitenskap/sosiologi
Geografi
RLE

Matematikk
Naturfag
(skolefaget i
skolen)
Fysikk
Kjemi
Biologi
Geofag

Praktiskestetiske fag
Musikk
Kroppsøving
Kunst og
håndverk
Mat og helse
Drama
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Språkfag
Norsk
Engelsk
Andre
fremmedspråk

Pedagogiske
fag
Pedagogikk
Profesjonsfag
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