
Digitalisering av 
grunnskolelærerutdanningene
Sluttrapport fra 
Universitetet i Agder
25. juni 2021



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forord 

Universitetet i Agder (UiA) fikk midler av Kunnskapsdepartementet for å styrke lærerutdanningenes 

arbeid med profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Fire øvrige lærerutdanninger fikk tildeling 

med samme formål: Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 

Universitet (NTNU), Høgskolen i Østfold (HiØ), og Høgskolen i Volda (HVO). UiA er takknemlig 

for å ha fått muligheten til å være en bidragsyter i denne nasjonale satsingen, og vil i foreliggende 

sluttrapport presentere mål, utviklingstiltak, resultater og følgeforskning fra vårt flerårige 

utviklingsarbeid.  

 

Ved UiA har vi utviklet og gjennomført prosjektet Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter 

og lærerutdannere i GLU (ProDiG). Prosjektledelsen har vært delt mellom Ingvild Bergan, avdeling 

for lærerutdanning, og Johan Kristian Andreasen, Fakultet for humaniora og pedagogikk. De står også 

for utarbeiding av denne rapporten, med eksempler fra involverte fagmiljø i prosjektet.  

 

Vi takker med dette en svært dynamisk og målrettet prosjektledelse, teamet av dyktige og engasjerte 

lærerutdannere fra både universitetet og skoler, involverte studenter og andre ansatte ved UiA, 

praksisfeltet og regionen. Sammen har de skapt økt forståelse for, kunnskap om og evne til å bruke, 

vurdere og videreutvikle digitale ressurser i en profesjonsfaglig sammenheng som fremover vil prege 

lærerutdanningene ved UiA. Ved å etablere nye former for samarbeid ut fra en partnerskapsforståelse 

har prosjektet bidratt til å heve kvaliteten i lærerutdanningene ved UiA.     

 

 

Kristiansand, 25. juni 2021 

 

 

Hilde Inntjore 

Dekan, Avdeling for lærerutdanning 

 

Hans Hodne 

Dekan, Fakultet for humaniora og pedagogikk 
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1.0 Mål, tiltak og resultater  

I ProDiG-prosjektet (Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i GLU) ved 

UiA har vi hatt som målsetting å utvikle grunnskolelærerutdanninger som gjør nyutdannede lærere 

bedre i stand til å møte både læreplanens og skolens krav og forventninger om profesjonsfaglig digital 

kompetanse (PfDK). For å nå denne målsettingen har prosjektet jobbet etter to hovedmål:  

 

(1) styrke den profesjonsfaglige digitale kompetansen hos studenter og lærerutdannere på 

begge læringsarenaer (campus og praksis) 

  

(2) innarbeide tettere samarbeid og kompetanseutveksling mellom universitetet, skoleeiere og 

partnerskoler, samt på tvers av fagmiljøer 

 

Målene for prosjektet ble utviklet i lys av den nasjonale strategien Lærerutdanning 2025 (LU 2025), 

hvor styrket profesjonsfaglig digital kompetanse og samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene 

og skolesektoren fremheves som to viktige målsettinger. Strategien trekker også frem målsettinger 

om profesjonsretting av utdanningene, lærerutdannere med høy profesjonskompetanse, studentaktiv 

læring, samt arenaer for samarbeid og delte stillinger.   

Med utgangspunkt i den nasjonale strategien har vi i ProDiG-prosjektet ansett de to 

hovedmålene for prosjektet som gjensidig avhengig av hverandre; tiltakene med å styrke den 

profesjonsfaglige kompetansen hos studenter og lærerutdannere på begge læringsarenaer har i stor 

grad vært knyttet til ulike modeller for samarbeid og kompetanseutvikling mellom universitet, 

skoleeiere og partnerskoler. Hensikten med samarbeid på tvers av studentenes læringsarenaer har 

vært at lærerutdannere fra praksisfelt og campus sammen skal utvikle sin egen og studentenes 

profesjonsfaglige digitale kompetanse. Medarbeiderne i prosjektet har jobbet for at den digitale 

kompetansen i utdanningene skal integreres i fag og tilpasses den praktiske, daglige undervisningen 

i partnerskolene som er knyttet til lærerutdanningene ved UiA.  

Prosjektet har omfattet store deler av den matriseorganiserte grunnskolelærerutdanningen ved 

Universitetet i Agder, samt et bredt utvalg av skoler og lærere i regionen. Prosjektet har vært et 

samarbeid mellom:  

 

• Vennesla kommune  

• Kristiansand kommune  

• Undervisningsverkstedet 

(UiA)  

• PULS – pedagogisk 

utviklings- og 

læringssenter (UiA) 

• Avdeling for 

lærerutdanning  

 

• Institutt for pedagogikk  

• Institutt for 

informasjonssystemer  

• Institutt for fremmedspråk 

og oversetting  

• Institutt for matematiske fag  

• Institutt for global utvikling 

og samfunns- planlegging  

 

• Institutt for IKT  

• Institutt for natur- 

vitenskapelige fag  

• Institutt for nordisk og 

mediefag  

• Institutt for religion, 

filosofi og historie 

• Institutt for ernæring og 

folkehelse  

• Institutt for visuelle og 

sceniske fag 

 

 

Dekan for lærerutdanningene og dekan for Fakultet for humaniora og pedaogikk ved UiA har hatt det 

formelle eierskapet til prosjektet og det har vært ledet av to prosjektledere fra Institutt for pedagogikk 

og Avdeling for lærerutdanning. Fra organisasjonen har prosjektet prosjektmedarbeidere fra 12 

fagmiljøer. I samarbeid med kommunene og fagmiljøene har det vært rekruttert og frikjøpt 13 lærere 

i 20 – 40% (delt)stilling i prosjektet som har samarbeidet med fagmiljøene. 
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Basert på prosjektdesignet beskrevet i prosjektsøknaden hadde vi følgende forventninger til 

hva prosjektet skulle føre til av styrking og varig forbedring av i grunnskolelærerutdanningene våre:   

 

• Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) for studenter og lærerutdannere i fagmiljø og 

partnerskoler  

• Tverrfaglig samarbeid mellom de fagdidaktiske miljøene   

• Samarbeid på tvers av studentenes læringsarenaer   

• Bedre sammenhenger mellom teori- og praksisopplæring   

• Utviklingsarbeid i fagmiljø og lærerutdanningsskoler  

• Delingskultur blant lærerutdannere   

• Lokal kvalitetsutvikling hos skoleeier og universitet gjennom nye samarbeidsformer om 

utvikling og forskning  

• Utvikling av profesjonsrettet følgeforskning om PfDK i lærerutdanningene  

 

Vi ser at samarbeid med praktiserende lærere i emneutvikling og undervisning av lærerstudenter har 

skapt positive synergieffekter. I tillegg til å bygge bro mellom teori og praksis i lærerutdanningene 

har læreres tilstedeværelse og deltakelse i lærerutdannermiljøet på UiA vært fruktbart også for 

praksisfeltet, ved at lærerne bringer nye perspektiver og kunnskap med seg tilbake til skolene. Andre 

skoler og skoleeiere spiller på og bidrar til å spre denne kompetansen, noe som har ført til et kollektivt 

løft på kvaliteten når det gjelder profesjonsfaglig digital kompetanse ved mange skoler i regionen.   

 

I rapporten vil vi utdype tiltak knyttet til fire strategier/hovedaktiviteter:  

 

Delte stillinger: Frikjøp av grunnskolelærere til samarbeid med faglærere på campus om å 

videreutvikle læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer i fagene (Biggs & Tang, 2011). 

Hensikten med samarbeid på tvers av læringsarenaene har vært at lærerutdannere fra praksisfelt og 

campus sammen utvikler både sin egen og studentenes PfDK. Målet har vært at den digitale 

kompetansen i utdanningene skal integreres i fag og tilpasses den praktiske, daglige undervisningen 

i partnerskolene som er knyttet til lærerutdanningene.  

 

Digitale læringsmoduler og workshops for studentene på partnerskoler: I forlengelsen av 

digitale læringsmoduler for studenter i Canvas planlegger og gjennomfører det pedagogiske 

personalet ved to skoler workshops med studentene med fokus på pedagogisk og fagdidaktisk bruk 

av digitale verktøy. Ved å samarbeide tett med skolene i denne utviklingen har vi skapt en arena hvor 

praksisfeltet er en aktiv deltager i studentenes undervisning, og på den måten benytte den 

kompetansen som allerede finnes i skolene på en bedre måte. Samtidig legger samarbeidet til rette for 

at skolene får muligheter til å videreutvikle sin kompetanse. 

 

Kompetanseutvikling for faglærere på campus: Foruten å utvikle ulike arenaer for samarbeid, 

utveksling og utvikling av kompetanse mellom praksisfeltet og campus, både i grunn- og etter- og 

videreutdanning for lærere, har vi utviklet et kompetanseutviklingsprogram for lærerutdannere på 

campus. Her møtes lærerutdannerne på tvers av fagmiljøene i utdanningene og får opplæring og 

veiledning i teknologi som kan gi studentaktivitet, samtidig som de får mulighet til å dele kunnskap 

og erfaringer med hverandre. 

 

Undervisningsverkstedet som arena for kompetanseutvikling: ProDiG-prosjektet har vært en 

sentral bidragsyter i utviklingen av Undervisningsverkstedet (UV) i lærerutdanningene ved 

Universitetet i Agder. UV er et teknologirikt undervisningsrom som legger til rette for kreative og 

aktive læringsformer som blir mer og mer vanlig i skole.  
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I denne sluttrapporten vil vi utdype tiltak og erfaringer knyttet til forankring, spredningsarbeid og 

resultater.  

2.0 Følgeforskning  

I ProDiG-prosjektet har vi hatt som målsetting å bidra med forskningsbasert kunnskap om sentrale 

tiltak som er gjennomført. I det følgende vil vi presentere tre studier hvor vi utforsker resultater fra 

henholdsvis studentenes, lærerne i delte stillinger og faglærernes perspektiv. Alle studiene skal 

publiseres i internasjonale vitenskapelige tidsskrift.  

 

2.1 Studie 1 - Professional digital competence in initial teacher education: An examination of 

differences in two cohorts of pre-service teachers  

I denne kvantitative studien har vi undersøkt og sammenlignet den profesjonsfaglige digitale 

kompetansen til studentene i de «gamle» fireårige grunnskolelærerutdanningene med studentene på 

de nye femårige grunnskolelærerutdanningene. De nye utdanningene har i større grad integrert PfDK, 

og studentene har møtt en rekke tiltak gjennom ProDiG-prosjektet. Resultatene viser at studentene i 

de nye grunnskolelærerutdanningene vurderer sin PfDK som signifikant høyere enn studentene i de 

fireårige utdanningene. Resultatene fra studien publiseres i et temanummer i Nordic Journal of digital 

Literacy (Andreasen, Bergan, Tømte & Kovac, 2022 – I fagfellevurdering) 

 

Abstract 

Teacher education plays a vital role in preparing pre-service teachers (PSTs) to integrate technology 

into their classroom practice. In the present study, we examine how PSTs perceive their 

professional digital competence (PDC) in the context of a major teacher education reform in 

Norway, including a program redesign that made the integration of digital technologies a significant 

focus. Survey data was collected from two cohorts, consisting of primary and lower secondary 

PSTs, both before (cohort 1) and after (cohort 2) educational reform and program redesign. Several 

theoretical concepts were selected to operationalize the concept of PDC. The overall results show a 

significant increase in the pre-service teachers’ professional digital competence. The findings 

indicate that partnership initiatives between university faculty and mentor teachers are associated 

with the pre-service teachers’ development of PDC. The paper includes a discussion of several 

development initiatives in initial teacher education that are relevant to other higher education 

institutions.  

 

2.2 Studie 2 - Partnership in teacher education - mentor teachers as boundary crossers 

Denne kvalitative studien tar utgangspunkt i semistrukturerte intervjuer med 11 grunnskolelærere i 

delte stillinger på universitetet og undersøker deres erfaringer med samarbeidet, rolleforståelse og 

utvikling av lærerutdanneridentitet (Andreasen, Bjørndal & Kovac, 2019). Artikkel er under 

utarbeidelse og er planlagt publisert i internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift i 2022.   

 

Abstract 

Teacher education has met criticism for the lack of connection between the university's theoretical 

knowledge and the pre-service teachers' encounter with the school-based knowledge in practicum. 

In recent years, much emphasis has been placed on developing partnerships between schools and 

universities, as these are seen as critical elements in the future development of initial teacher 

education. Teacher educators are thus challenged to collaborate across the traditional organizational 

boundaries and create hybrid spaces between higher education and schools. This study is based on a 

partnership project in one initial teacher education program in Norway. A key development measure 
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has been mentor teachers from primary and lower secondary schools engaged as boundary crossers 

at the university in order to collaborate with subject teachers in subject development, preparation, 

implementation, and evaluation of teaching. This qualitative study is based on interviews with the 

mentor teachers that highlight three perspectives that shed light on their experiences in the role: 1. 

boundary crossing in ITE, 2. professionalizing teacher training, and 3. mentor teachers as teacher 

educators.  

 

2.3 Studie 3 – Teacher educators’ professional digital competence 

Denne kvantitative studien er et samarbeidsprosjekt mellom de fem lærerutdanningene som har fått 

bevilget midler fra KD og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). 

I undersøkelsen vil vi utforske hvordan lærerutdannere i UH vurderer sitt arbeid med Profesjonsfaglig 

digital kompetanse. Første undersøkelse (T1) ble gjennomført i 2019, og ble publisert i NIFU-rapport 

2019:13. En ny undersøkelse er planlagt høsten 2021. Ved å sammenligne resultatene fra de to 

undersøkelsen kan vi analysere utviklingen av PfDK hos lærerutdannerne lokalt ved UiA og på tvers 

av de fem institusjonene. Dette er særlig interessant i lys av alle utviklingstiltakene som er iverksatt 

i de nye lærerutdanningene, og ikke minst situasjonen rundt Covid19 som har aktualisert behovet for 

kompetanse på ulike former for digital undervisning i sektoren. Prosjektet vårt bidrar slik til ny innsikt 

i hvordan fagansatte i UH forstår og arbeider med nye lærings- og undervisningsformer i 

lærerutdanningene. Studien er planlagt publisert i et internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift i 2022-

2023.   

3.0 Forankring og spredning  

Lærerutdanningene ved UiA er organisert i matrise hvor Avdeling for lærerutdanning (LU) har 

hovedansvar for å koordinere utdanningene. Fakultetene har på sin side ansvar for det faglige 

innholdet i utdanningene via sine institutter. I matriseorganiserte utdanninger er det mange aktører, 

noe som har påvirket design og gjennomføring av prosjektet, og vi har vært avhengige av å 

samarbeide tett med instituttlederne ved de ulike fagmiljøene. Instituttlederne har derfor sittet i 

styringsgruppen for prosjektet, som har vært ledet av dekan for lærerutdanning. Hensikten med dette 

var først og fremst forankring, og arbeidsområdene til styringsgruppen har derfor vært knyttet til å 

påvirke omgivelsene og finne ressurser som kommer prosjektet til gode. Vi har også valgt en todelt 

prosjektledelse (vitenskapelig/administrativ) noe som vært en viktig faktor for å få forankring og 

legitimitet både i fagmiljøene, administrasjonen og praksisfeltet.    

For å sikre kravene til digitalisering i grunnskolelærerutdanningene har UiA valgt å fremheve 

profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) som et av flere satsningsområder i utdanningene. 

Satsingen er forankret i studieplan for GLU og visualiseres gjennom «Agdertrappa». Parallelt med 

ProDiG-prosjektet har UiA planlagt, utviklet og bygd Undervisningsverkstedet (UV), som er et 

teknologirikt undervisningsrom til bruk i lærerutdanningene. Denne synliggjøringen og klare 

satsningen på det digitale har vært med på å legitimere og forankre prosjektets målsettinger og tiltak 

i organisasjonen. Det at prosjektet har vært så tett koblet på den daglige utviklingen og driften av 

grunnskolelærerutdanningene har vært med på å sikre at arbeidet i prosjektet har blitt gitt prioritet og 

ressurser slik at det har ført til varige endringer.  

 

Institusjonelle og organisatoriske faktorer som har vært viktige for måloppnåelse:   

• Strategisk satsning på PfDK i grunnskolelærerutdanningene 

• Involvering av ledere på ulike nivåer i organisasjonen og i praksisfeltet (skoleeier, 

skoleledere, dekaner, instituttledere og studieleder) 

• Veletablerte og gode samarbeidsarenaer mellom universitetet og partnerskoler 

• Enkle kontrakter for frikjøp av lærere, basert på en partnerskapstenkning    

https://www.nifu.no/publications/1709522/
https://www.nifu.no/publications/1709522/
https://www.uia.no/studieplaner/programme/M-GLU55-10
https://www.uia.no/om-uia/fakultet/avdeling-for-laererutdanning/agdertrappa
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/undervisningsverkstedet
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• Delt prosjektledelse mellom faglig og administrativ ansatt (Institutt for pedagogikk og 

Avdeling for lærerutdanning) 

• Utvikling av Undervisningsverkstedet og tett samarbeid med involverte aktører her, 

deriblant prosjektledelse, studentmedarbeidere og lærere i delte stillinger    

• «Spre» prosjektet ut i de ulike fagmiljøene for å sikre lokalt eierskap og fagintegrert utvikling 

av PfDK  

• Avsatt tid til utviklingsarbeid i arbeidsplaner til vitenskapelig ansatte 

• Involvering og samarbeid med interne støttetjenester som IT, medieavdeling og Pedagogisk 

lærings- og utviklingssenter (PULS).  

• Involvering av kollegaer i fagmiljøene som har latt prosjektmedarbeidere teste ut nye 

læringsaktiviteter med ulike studentgrupper  

• Gode multimedia-fasiliteter på universitetet 

 

Prosjektets utfordringer har først og fremst vært knyttet til at prosjektet har måtte forholde seg til 

ledere og medarbeidere fra mange ulike fagmiljøer med ulike kulturer for utviklings- og samarbeid i 

utdanningene. Matriseorganiseringen av utdanningene har til tider vært utfordrende og har krevd mye 

oppfølging og dialog med både ledere, prosjektmedarbeidere og andre faglig ansatte. Vi har vært 

avhengig av ledere som finner fagansatte som passer til oppgavene i prosjektet, og da særlig det 

sentrale tiltaket med å etablere gode samarbeid med lærere fra skoler. Vi har brukt mye tid til å 

involvere ledere, opprettholde gode relasjoner, bidra i alle relevante fora (for eksempel 

lærerutdanningsstyret, dekanmøte, fakultetsmøter, instituttmøter, formannskapsmøte i 

samarbeidskommune osv.) for å sikre nettopp dette. 

I prosjektperioden har det også vært utfordringer knyttet til tilgang til digitalt utstyr, software, 

lisenser etc. Dette gjelder særlig utstyr som brukes i skolen, og som det ikke har vært tradisjon for å 

bruke på universitetet. I løpet av prosjektperioden har vi etablert nye rutiner for innkjøp, vedlikehold 

og support med IT-avdelingen ved UiA. Dette er gjort i samarbeid med instituttene og 

Undervisningsverkstedet.  

 

For å få til samarbeid på tvers av fagmiljøene i matrisen har vi både brukt eksisterende 

møteplasser og delingsarenaer samtidig som vi har etablere nye. Foruten å samle instituttledere fra 

ulike fagmiljøer i styringsgruppen til prosjektet har samtlige prosjektmedarbeiderne hatt halvårige 

samlinger hvor de deler sine erfaringer. Prosjektledelsen har også jevnlige statusmøter med 

fagmiljøene for gjensidig informasjonsdeling, forventningsavklaringer og behov i det videre arbeidet. 

De ulike fagmiljøene har også etablert ulike arenaer for erfaringsdeling, blant annet på institutt for 

fremmedspråk og oversetting inviteres de ansatte hver uke på «TEK-lunsj», hvor ideer og utforsking 

av nye undervisnings- og vurderingsaktiviteter deles, mens i andre fagmiljøer inviteres de ansatte på 

ulike workshops, som i programmering og koding. Fagmiljøene har også brukt og bygd videre på 

etablerte satsninger, som for eksempel naturfag hvor utviklingsarbeidet og samarbeidet har inngått i 

den større satsningen «Skolelaboratoriet» ved instituttet, noe som sikrer eierskap og varig endringer. 

Undervisningsverkstedet har på sin side utviklet seg til å bli den viktigste felles arenaen for aktiviteter, 

tverrfaglig samarbeid og eierskap i bredden av fagmiljøene og praksisfeltet ved Universitetet i Agder.   

 

Eksempler på arenaer/samlinger for kompetanseutvikling og spredning: 

• Tverrfaglige samlinger i prosjektet 

• Workshop om vurdering av digitale innleveringer i lærerutdanningene 

• Workshop/seminar i fagmiljøet i matematikk om microbit/programmering  

• Felles teamtid om utvikling av PfDK i fagmiljøet for pedagogikk i Undervisningsverkstedet 

• Workshop i bruk av MOSO i forkant av praksis for studenter, praksislærere og faglærere, samt 

i videreutdanningstilbudet i veiledningspedagogikk for lærere   

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/prosjekter/skolelaboratoriet
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/erfaringsdeling-paa-tvers-av-fag-i-grunnskolelaererutdanningene-ved-uia
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/invitasjon-til-workshop-om-vurdering-av-digitale-innleveringer-i-laererutdanningene
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• Erfaringsutveksling i faggruppe for naturfagdidaktikk og samarbeid med Mediesenteret, og 

It-avdelingen om utvikling av «læringsløypa».  

 

Foruten fysiske samlinger og møteplasser har prosjektet hatt en nettside hvor vi blant annet har delt 

nyhetssaker med aktuelt innhold fra tiltak og resultater. Sakene har blitt delt og brukt i ulike digitale 

og analoge fora, blant annet i et nyhetsbrev som jevnlig har blitt sendt ut til aktuelle interessenter i 

prosjektet både i praksisfelt og i UH-sektoren: 

 

 
 

Figur 1: Nyhetsbrev ProDiG 

 

I prosjektet har vi vært aktive med erfaringsdeling fra prosjektet både lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt: NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring), 

Læringsfestivalen, NERA (Nordic Educational Research Association), ECER (European Educational 

Research Association), Forskningsdagene, kronikker, intervju i NRK-Sørlandet, LES-samlinger 

(dekan- og instituttmøter), styre for lærerutdanningene, Skagen-seminar med Avdeling for 

lærerutdanning og Fakultet for humaniora og pedagogikk, ProTed-samling ved UiO, DIKU-

konferansen, DIKU midtveisseminar, fagdag for PPU og lektor, FoU-seminar for GLU, Modell og 

mentor på Fevik-seminar, nettverkssamling for IKT-ansvarlige i Kristiansand kommune, UDIR-

seminar om digitalisering av lærerutdanningene, tverrfaglig samling i København, Nettverkssamling 

for lærerutdannere, seminar med utdanningsdirektører på Agder, i forbindelse med statsråd Iselin 

Nybøs besøk ved UiA, Teechmeet i regi av NPED, på BETT-konferansen i London i regi av Google 

https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/inspirerende-teknologisk-skoleutvikling
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/inspirerende-teknologisk-skoleutvikling
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og Nped, SETT på Lillestrøm, ITE-lab (Erasmus+), UHR – lærerutdanningskonferansen, 

nettverksmøte i UH-vest og på symposium i Umeå, for å nevne noe (se flere eksempler på 

arenaer/samlinger for kompetanseutvikling/spredning underveis). 

4.0 Delte stillinger  

I løpet av prosjektperioden har vi rekruttert og frikjøpt 13 lærere fra grunnskolen i delte stillinger. 

Stillingsprosentene har variert fra 20-40%, og lærerne har inngått i tette samarbeid med faglærere ved 

ti fagmiljøer i grunnskolelærerutdanningene. Vi har også hatt grunnskolelærere som har jobbet med 

utviklingsarbeid og undervisning i samarbeid med fagmiljøer knyttet til Undervisningsverkstedet og 

den digitale veiledningsteknologien MOSO (Mentoring and Observation Software). I fagmiljøene 

fordelte to-tre vitenskapelige ansatte timer tilsvarende 30% stilling til å inngå samarbeid med 

grunnskolelærer og drive utviklingsarbeidet knyttet til prosjektets målsettinger og tiltak i eget 

fagmiljø. 

Rekrutteringen av grunnskolelærerne ble gjort i tett samarbeid med samarbeidskommunene, 

Kristiansand og Vennesla, og de involverte instituttene. Sammen utarbeidet vi en stillingsutlysning 

hvor aktuelle søkere sendte inn sin søknad til skoleeier. Skoleeier gjorde deretter et utvalg til 

intervjuer som vi hadde på høring hos instituttene. Prosjektledelsen og instituttene ved leder og/eller 

fagansatt gjennomførte intervjuene sammen. Lærerne i delte stillinger har vært tilknyttet ett eller to 

fagmiljøer ved UiA, og det har vært instituttet ved leder og faglærer(e) som er tilknyttet prosjektet 

som har hatt ansvar for den daglige driften av samarbeidet.  

Sammen har lærerne i fagmiljøene og grunnskolelærerne blant annet jobbet med 

forberedelser, gjennomføring og evaluering av emner og undervisning. Det har vært opp til de ulike 

fagmiljøene og grunnskolelærere å definere sine behov og hvordan samarbeidet skal foregå, men en 

forutsetning har vært reelle samarbeid hvor man sammen utvikler og lærer av hverandre. Samarbeidet 

har ført til at grunnskolelærerutdanningene ved UiA i større grad enn før har dratt nytte av den 

ekspertisen som finnes i skolene, og har økt praksisrelevansen for studentene gjennom et større trykk 

på aktive arbeids- og vurderingsformer i fagene.  

 

Områder/temaer/oppgaver som partene har samarbeidet om er blant annet:   

• Revidering av emner og semesterplaner på grunnutdanningene og EVU (endring og 

utvikling av eksisterende og nye emner når det gjelder for eksempel innhold, 

læringsaktiviteter, arbeidskrav og vurderingsformer 

• Undervisning på grunnutdanningene og EVU 

• Utvikling av undervisningsmateriell og veiledningsteknologi 

• Opplæring/kurs for kolleger i bruk av digitale verktøy for læring og undervisning 

• Utvikling og gjennomføring av nye emner  

• Se og utvikle muligheter for tverrfaglighet 

• Opplæring for kolleger i bruk av digitale verktøy for læring og undervisning 

• Refleksjon og dialog omkring forholdet mellom campus og praksisfelt: Hvordan ser den 

digitale hverdagen ut i skolen? Hva er det behov for? Hva kan gi økt læring, motivasjon? 

• Nye samarbeidsarenaer med skoler, for eksempel ved å involvere elever fra sin skole/klasse 

i undervisningen på universitetet 

• Læringsaktiviteter i praksisfeltet, utenom den ordinære praksisopplæringen  

  

Vår satsning på delte stillinger har hatt positive ringvirkninger både for studenter, faglærere, 

skoler og lærere i delte stillinger. Ekspertisen til grunnskolelærerne har vært med på å skape en 

bredere refleksjon omkring forholdet mellom campus og praksisfelt: Hvordan ser den digitale 

hverdagen ut i skolen? Hva er det behov for? Hva kan gi økt læring og motivasjon? De faglige 

fellesskapene mellom lærere i delte stillinger og faglærere på campus har på den måten bidratt til en 
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dreining fra i hovedsak å bruke digitale ressurser til formidling og kommunikasjon, mot en mer 

profesjonsrettet bruk i grunnskolelærerutdanningene. Samtidig har samarbeidet også skapt nye 

arenaer for læring, for eksempel ved at grunnskolelæreren involverer elever og kollegaer fra egen 

skole i studentenes undervisning på campus. 

Satsningen på samarbeid og felles utvikling av lærerutdanningene har satt store krav til fagmiljøene 

ved universitetet. Lærerne fra skolen har sin daglige arbeidsplass ved skoler samtidig som de 

samarbeider med det enkelte fagmiljø. For enkelte fagmiljø har dette utfordret forestillinger om 

hvordan vi driver utdanning på universitetet. Grunnskolelærerne har mye erfaringsbasert kunnskap, 

en kunnskap som må anerkjennes i møte med en annen kunnskapstradisjon på universitetet for at 

utviklingsarbeidet med fagene skal skje. Vi har også vært avhengige av at lærerne blir inkludert i 

fagmiljøet og at samarbeidet blir preget av jevnbyrdighet. For å få samarbeidet til å fungere kreves 

det en gjensidig respekt for hverandres bidrag, faste møtepunkter, gjensidige forventningsavklaringer 

og felles planlegging.  

Det har også vært enkelte praktiske utfordringer knyttet til delte stillinger. Foruten ledelsen 

ved universitetet kreves det også at ledelsen på skolen ser mulighetene som samarbeidet gir. Skolene 

må være fleksible i sin planlegging og se mulighetene til å anvende den kompetansen som lærerne 

får gjennom delt stilling. 

 

Suksesskriterier for partnerskap gjennom delte stillinger:  

• Avsatt tid til utviklingsarbeid i arbeidsplaner 

• Kontinuitet og gode planer og mål for samarbeidet  

• Tydelige forventningsavklaringer 

• Gjensidig anerkjennelse og nysgjerrighet for kompetansen som tilføres samarbeidet fra begge 

parter 

• God kumulativ kunnskap om ulike digitale verktøy som kan brukes for å konkretisere 

fagdidaktiske ideer 

• Godt samarbeid og relasjon mellom grunnskolelærer og universitetslærer(e) 

• Fleksibilitet fra grunnskolelærers arbeidsgiver  

• Prosjektorganisering og ledelse som gir autonomi i den fagspesifikke utviklingen  

• Fagmiljøer som gir rom for utprøving og innovasjon i undervisningsutvikling 

• Gode multimedia-fasiliteter på universitetet 

• Tid til å prøve ut og diskutere bruken av nye undervisningsaktiviteter 

 

4.1 Videreføring og veien videre for delte stillinger  

I den nasjonale strategien for lærerutdanningene (LU2025) er det et uttalt mål for lærerutdanningene 

at delte stillinger skal bli vanlig, og at lærere i skolen skal ha en aktiv deltagelse i utviklingen av 

utdanningene. Vår erfaring er at et område som PfDK egner seg godt som et felles utgangspunkt for 

samarbeid, og vi ser at tiltaket med delte stillinger i prosjektet har bidratt til viktige og positive 
ringvirkninger både for de som har deltatt og for utdanningene.   

 Basert på erfaringene og utprøvingene med delte stillinger i ProDiG-prosjektet iverksetter 

ledelsen ved Avdeling for lærerutdanning en strategi for en bærekraftig videreføring av tiltaket.  

 

Fase 1: Utprøving og erfaringer gjennom ProDiG-prosjektet 

• Enkle kontrakter for frikjøp av lærerne, basert på en partnerskapstekning. 

• Tett samarbeid mellom grunnskole lærer og fagperson(er) med timer på arbeidsplanen til å 

drive utviklingsarbeid knytta til PfDK i fag. 

o Fagmiljøene har hatt ansvar for «den daglige driften» av samarbeidet; innhold, tid, 

møter, undervisning osv. 
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• Avdeling for lærerutdanning (ved prosjekt) har hatt det formelle og økonomiske ansvaret for 

frikjøpene, samt ordet det praktiske knyttet til bruker-bestillinger, PC-utstyr etc. 

• Prosjektledelsen har fulgt opp grunnskolelærere gjennom faste møter for dialog og gjort 

endringer der det har vært nødvendig 

 

Fase 2: Videreføring av delte stillinger studieåret 20/21 

• Prosjektet har samarbeidet med Avdeling for lærerutdanning om videre forankring i 

fagmiljøene, blant annet gjennom dialog med ledere på instituttene.   

• Instituttene og prosjektet har delt utgiftene knyttet til stillingene. 

• Noen av fagmiljøene har åpnet opp for en større grad av «selvstendig arbeid» for lærerne i 

delt stilling, for eksempel knytta til ansvar for undervisning. 

• Bruk av enkle kontrakter videreføres. 

 

Fase 3: Videreføring av delte stillinger som fast ordning i fagmiljøene studieåret 21/22 

• Fagmiljø viderefører ordningen for «egen kjøl» 

o Ikke nødvendigvis tematisk knyttet opp til PfDK 

o Bruk av enkle kontrakter videreføres  

• Avdeling for lærerutdanning har samarbeidet om videre forankring i fagmiljøene, blant annet 

gjennom:  

o dialog med ledere på instituttet   

o bruk av økonomiske incentiver fra utviklingsmidler ved avdelingen  

o bruk av enkle kontrakter videreføres  

o Avdeling for lærerutdanning har det formelle ansvaret for frikjøpene, samt ordet det 

praktiske knyttet til bruker-bestillinger, PC-utstyr etc. 

• Ledelsen ved avdelingen har løftet opp tematikken med delte stillinger til UiA-styret  

• UiA sentralt har satt av midler for 2021 som en buffer dersom institutter/fakultet ikke klarte 

å dekke finansieringen 

 

Prosessen videre må inkludere:  

• Saken må diskuteres videre og forankres på ledernivå 

• Alle instituttledere må ta eierskap til ordningen 

o Økonomisk  

o Tilrettelegging 

o Oppfølging  

• Rollen til Avdeling for lærerutdanning må avklares  

• Utarbeide en «UiA-modell» for bruk av delte stillinger, f.eks. en nettside med ressurser  

5.0 Emneutvikling og eksempler på fagintegrerte undervisnings- og vurderingsaktiviteter 

Profesjonsfaglig digital kompetanse ligger inne som ett av flere satsningsområder som er 

gjennomgående i de nye grunnskolelærerutdanningene ved UiA. Studiemodellen åpner også opp for 

at studenter i noen semestre kan velge såkalte «skolerelevante fag». I den forbindelse ble emnet 

Digitalisering i skolen og lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (30 stp.), som en del av 

prosjektutviklingen, opprettet som et valgemne i utdanningene. Emnet er populært blant studentene, 

og har fått svært gode tilbakemeldinger i emnevalueringer.   

 

I prosjektperioden har det også blitt opprettet fire nye emner knyttet til etter- og videreutdanning 

for lærere og ledere i skolen:  

 

https://www.uia.no/studieplaner/topic/IS-215-1
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• Didaktisk bruk av digitale verktøy (MM-903-G)(10 stp.) 

• Digitalisering og ledelse (15 stp.) 

• Profesjonsfaglig digital kompetanse (etterutdanning) 

• Matematikkundervisning med digitalt preg (MA-932-1) (15 stp.) 

 

Emnene har blitt utviklet i samarbeid med lærere i delte stillinger, og lærerne er også sentrale 

bidragsytere i undervisningen, sammen med fagpersoner på UiA.  

I prosjektperioden har det ikke blitt gjort formelle endringer i eksisterende emneplaner. Alle 

fagintegrerte undervisnings- og vurderingsaktiviteter er utviklet innenfor emnebeskrivelsenes 

eksisterende rammer. Grunnen til dette er at fagmiljøene har vurdert det dithen at 

læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå gir tilstrekkelig rom for å utvikle profesjonsfaglig digital 

kompetanse. Det har vært viktig for utviklingsarbeidet i prosjektet at det digitale skal integreres i 

eksisterende emner og fag, og ikke ligge på siden som frakoblede «fremmedelement». Det er dermed 

på semesterplannivå endringene har skjedd, hvor det digitale har blitt integrert i faget som nye 

arbeidsformer, læringsverktøy, arbeidskrav osv. Et eksempel er i KRLE hvor endringene har skjedd 

når det gjelder arbeidsmåter og arbeidskrav som er praksisnære. Der har man blant annet knyttet 

ferdighetsmålet «studenten kan vurdere læremidler i KRLE» til arbeid med og vurdering av digitale 

nettressurser som er aktuelle i skolen. Et annet eksempel er i naturfag og samfunnsfag hvor en har 

endret både arbeidskrav og eksamen i samarbeid med lærer i delt stilling. Endringene har som mål å 

skape en bedre sammenheng mellom teori og praksis og legge til rette for studentene 

læringsaktiviteter som gjør dem rustet til å drive med naturfaglige forsøk i klasserommet.   

Arbeidet med å revidere og se muligheter innenfor eksisterende semesterplaner har vært en 

viktig del av jobben for grunnskolelærerne i delte stillinger. Deres blikk og erfaring har vært nyttig 

for å gjøre gode revideringer som treffer virkeligheten i skolene og gjør det praksisnært for 

studentene. I det videre følger noen eksempler på utviklingsarbeid fra åtte av fagmiljøene: 

 

5.1 Eksempel fra matematikk  

I fagmiljøet har det blitt utarbeidet fagintegrerte undervisnings- og vurderingsaktiviteter for å utvikle 

studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Planlegging, utvikling og produksjon av materiell 

er gjort i samarbeid mellom universitetslærer og grunnskolelærer i delt stilling. Det er blant annet 

utviklet nettsider som inneholder forklaringer av faglige begreper, praktiske instruksjoner til hvordan 

man kan utnytte mulighetene i ulike digitale verktøy, samt praktiske oppgaver, slik at studentene kan 

prøve seg på verktøyene og arbeidsmetodene som presenteres.  

 Nettsiden er testet ut i workshop med studenter hvor både faglærer og lærer fra grunnskolen 

hadde ansvar for gjennomføring, og er utviklet videre til arbeidskrav. Sidene er åpent tilgjengelige 

og egner seg både som kompetanseheving for lærere og undervisningsmateriell for studenter og elever 

i skolen. Lenke til nettsidene:  

 

• Profesjonsfaglig digital kompetanse forankret i matematikkdidaktisk teori 

• Bruk og produksjon av interaktive lærebøker og undervisningsfilmer (rettet mot småskolen) 

• Bruk av programmering i grunnskolens matematikkfag 

 

Faglærer i matematikk og lærer i delt stilling har også samarbeidet om å utvikle og undervise i et 

emne på lærerspesialist utdanningen i matematikk. Her trekker de spesielt frem det at lærerne som tar 

emnet får presentert teori og teknologi fra to ståsteder som fordelene ved å samarbeide på tvers av 

campus/praksis. Samarbeidet fører også til at innholdet i emnet til enhver tid vurderes ut fra både 

teoretiske og praktiske hensyn.  

 

Les mer om samarbeidet og emnet her:  

https://www.uia.no/studieplaner/topic/MM-903-G
https://www.uia.no/studier/evu/digitalisering-og-ledelse-modulbasert-videreutdanning-for-skoleledere
https://www.uia.no/studier/evu/profesjonsfaglig-digital-kompetanse
https://www.uia.no/studieplaner/topic/MA-932-1
https://sites.google.com/view/ws1-pfdkimatematikk/start
https://sites.google.com/view/prodig-interaktivelaereboeker/1-introduksjon
https://sites.google.com/view/workshop-3-programmering/start
https://sites.google.com/view/workshop-3-programmering/start


 
 

13 
 

Underviser matematikklærere i bruk av digitale verktøy.        

 

5.2 Eksempel fra naturfag  

Fagmiljøet har samarbeidet med en lærer fra grunnskolen om endringer i arbeids- og 

vurderingsformene i faget. Grunnskolelæreren har lang erfaring som lærer og pedagogisk bruk av 

teknologi, og har spesiell høy kompetanse på bruk av video som verktøy for læring. 

Vi vet at det i for liten grad gjennomføres praktiske forsøk i naturfag i skolen og målet med de 

endringene vi har gjort i samarbeid med praksisfeltet er å utdanne lærere som er trygge og har erfaring 

med å gjennomføre forsøk på en motiverende og morsom måte i klasserommet. Måten vi har valgt å 

bruke teknologi på i dette faget har lav terskel, er lekbasert og ved å gjenta prosessen blir studentene 

trygge på organisering og gjennomføring av forsøkene, samtidig som de øker sin naturfaglige 

kompetanse:  

• Digital rapportering fra forsøk i kjemi i laboratoriet ved bruk av appene Book Creator, Movie 

Maker og Clips er lagt inn som en fast del av to emner i naturfag 1 fra høsten 2018. 

• Har testet ut å legge inn digital rapportering fra kjemilab med nettbrett som del av 

mappeeksamen i to emner i naturfag 1 fra høsten 2018. 

Sammen med studentene har faglærer fra UiA og lærer fra grunnskolen i forkant av arbeidskravet en 

arbeidsøkt i Undervisningsverkstedet. Her får studentene veiledning i både teknisk og pedagogisk 

bruk av verktøyene ved å lage en rapport på naturfaglige forsøk. 

 

Les mer om samarbeidet og arbeidsformen her:  

Endret eksamen i samarbeid med praksis.   

 

Fagmiljøet har også hatt et utviklingsprosjekt knyttet til fagområdet kjemi der teknologi tas i bruk 

som tilnærmingsvektøy for fenomenbaserte og studentaktive undervisningsmetoder. Hensikten her er 

å bruke teknologi for å åpne mulighetene utenfor klasserommet, og utvikle en fysisk/virtuell 

læringsløype på uteområdene til campus inspirert av «Pokèmon Go»-prinsippet. Læringsløypa 

utformes med tanke på studenter i GLU 1-7 og elever i barnetrinn (1.-7.trinn) som målgrupper. I 

tillegg gir innsamling av ulike data (bilder, video, lyd, mm.) mulighet for digital rapportering som 

videreføring av tidligere utprøvinger i prosjektet (se over). Undervisningsoppleggene som utvikles i 

prosjektet har overføringsverdi til andre fag i lærerutdanningene og til skolen. 

Konkret har fagmiljøet samarbeidet med lærer i delt stilling og kompetansepersoner ved 

mediesenteret ved UiA om å utvikle en løype på campus knyttet til Naturmuseet og botanisk hage. 

Sammen med læreren har vi identifisert hvilke kjemiske fenomener i det fri som passer inn med 

læreplanene i skolen, og som er realistiske å kunne få gjennomført på avsatt tid og samtidig er mulig 

å gjennomføre med tilgjengelige digitale ressurser. Andre aktuelle temaer som har vært drøftet med 

lærer i grunnskolen har vært knyttet til type digital plattform, faglig tema, nivå, arbeidsform, tidsbruk, 

form for rapportering, innleveringsform og vurderingsform. Målet har vært å tilpasse 

undervisningsformen slik at studentene opparbeider seg både en faglig og en profesjonsfaglig digital 

kompetanse som de får bruk for når de kommer ut i skolen.  

 

I naturfag har vi gjennom ProDiG-prosjektet videreutviklet prosjektet «Kjemi i det fri». Prosjektet 

samarbeider med professor Nils Buchholtz som jobber med «outdoor learning» relatert til 

matematikk-didaktikk ved Universitetet i Köln (Buchholtz, 2020). Sammen utforsker vi blant annet 

ulike måter vi kan jobbe med «outdoor learning» sammen med naturfagstudentene i GLU. I 

forbindelse med prosjektet har vi gjort endringer i undervisnings- og vurderingsformer i faget på 2 

GLU:  

 

https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/underviser-matematikklaerere-i-bruk-av-digitale-verktoey
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/endret-eksamen-i-samarbeid-med-praksis
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• Gjennomførte våren 2021 en undervisningsøkt med 2GLU (1-7) studentene som tar 

naturfag. Innholdet i økten var relatert til «outdoor learning», og ulike tilnærminger til 

arbeid med naturfaglige problemstillinger utendørs. Pga. Korona-restriksjoner ble økten 

gjennomført digitalt. 

• Økten beskrevet over planlegges gjennomført med 2GLU studenter i emnet Nat116 (5-10) 

høsten 2021. Hvis mulig vil vi også invitere inn en gruppe elever fra en lokal ungdomsskole 

til å delta i gjennomføringen sammen med studentene.  

• Det gjennomføres en workshop i UV både for Nat115 (1-7) og Nat116 (5-10) studentene, 

der de får opplæring i bruk av appene iMovie og Book Creator. Produktet blir en 

multimodal digital bok. 

• 2GLU studentene (Nat115 og Nat116) skriver en refleksjonsoppgave om rapportering fra 

forsøk i kjemi (der erfaringer de har fått ved bruk av de digitale verktøyene Book Creator og 

iMovie blir viktig). Refleksjonsoppgaven inngår som del av mappeeksamen i hvert av 

emnene. 

 

5.3 Eksempel fra samfunnsfag  

Fagmiljøet har utviklet en arbeidsform som tar sikte på å utvikle samfunnsfagslærerstudenters PfDK. 

Arbeidsformen er utformet som et utviklingsprosjekt i samarbeid med faglærere i samfunnsfag ved 

UiA, lærer i delt stilling og en praksislærer ved Kristiansand internasjonale skole. I dette arbeidet får 

4. års studenter opplæring i ulike digitale verktøy og skal utvikle et utviklingsopplegg i samfunnsfaget 

hvor de skal bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig måte. Undervisningsopplegget skal ta 

utgangspunkt i et kompetansemål fra læreplanen, planlegges med bruk av digitale ressurser på 

campus og gjennomføres sammen med elever fra to skoleklasser som kommer til universitetet.  

Faglærer ved UiA og lærere fra praksisfeltet samarbeidet om å veilede studentene til å utforske 

ulike digitale ressurser på Undervisningsverkstedet. De fikk også se eksempler på hvordan 

grunnskolelærerne bruker digitale ressurser i sin samfunnsfagundervisning, samt opplæring i bruk av 

disse. Studentene testet også ut bruk av green screen, ulike spørreundersøkelsesverktøy, 

refleksjonsoppgaver knyttet til «fake news», digital fortelling, podcast, animasjon og bruk av QR-

koder.   

Studentene brukte også praksisperioden til å kartlegge hvordan praksisskolen benyttet seg av 

digitale ressurser i samfunnsfag og intervjuet praksislærerne om hvordan de anvender digitale 

ressurser i faget. Denne kartleggingsoppgaven inngikk som en del av utviklingsopplegget, i tillegg til 

at den ble presentert som en film som ble delt på Canvas. Lærerne som har bidratt inn i dette prosjektet 

oppleves som svært dyktige ressurspersoner. De har bidratt med både fagdidaktisk undervisning om 

bruk av digitale medier, opplæring i ulike verktøy og veiledning knyttet til oppgaven. Faglærer 

samarbeidet også med en av lærerne om å veilede studentene da de var i praksis.  

 

Målet med arbeidsmetoden er:  

• At studentene i grupper skal utvikle egne digitale undervisningsopplegg knyttet til et 

læreplanmål. Oppleggene skal videre testes ut i praksis og studentene skal i etterkant skrive 

en fagdidaktisk refleksjonsoppgave som vil telle som en deleksamen. 

Undervisningsoppleggene deles på en felles blogg, og studentene får opplæring og veiledning 

underveis i prosjektet. Studentene følges tett opp av faglærere og veileder fra praksisfeltet.  

• Bidra til å øke elevers digitale kompetanse. Elever ved aktuelle praksisskoler, samt elever ved 

Kristiansand internasjonale skole ble invitert til å evaluere opplegget og læringsutbytte av det.  

• Bidra til økt samarbeid med praksisfeltet og internasjonalisering. Kristiansand internasjonale 

skole har engelsk som undervisningsspråk og elever med bakgrunn fra mange ulike land. 

• Prosjektet bidro dermed til å øve opp studentenes muntlige engelskspråklige ferdigheter, 

samtidig som vi trakk inn mer engelskspråklig litteratur i samfunnsfaget.  
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• Bidra til mer forskning på digitalisering i samfunnsfaget. På bakgrunn av dette prosjektet 

ønsker vi å publisere 1-2 artikler basert på studentenes undervisningsopplegg og 

refleksjonsoppgaver og elevenes evalueringer.   

• Eventuelt utvikling av nye apper, spill, program o.l. gjennom studentenes utviklingsopplegg. 

Utviklingsoppleggene er også delt via blogg og vil på denne måten kunne komme flere av 

våre samarbeidspartnere til gode. 

Les mer om samarbeidet og arbeidsformen her:  

Læring for alle i Undervisningsverkstedet 

 

5.4 Eksempel fra digitalisering i skolen og lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse  

I prosjektperioden har vi ved Institutt for informasjonssystemer utviklet tre nye emnetilbud: 

  

• Digitalisering i skolen og lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (30 stp. valgemne 

for studenter på grunnskolelærerutdanningene) 

• Digitalisering og ledelse (15 stp. videreutdanning for skoleledere) 

• Profesjonsfaglig digital kompetanse (etterutdanning for ansatte i skolen)  

 

Emnet på grunnskolelærerutdanningene ble gjennomført for første gang våren 2019. Utviklingen og 

gjennomføringen av emnet har vært gjort i samarbeid med to lærerne i delte stillinger, en med 

bakgrunn fra barneskolen (1.-7. trinn) og en fra ungdomsskolen (5.-10.trinn). 

Gjennom midtveisevalueringer og sluttevalueringer oppgir studentene at de lærer mye, og at 

de er spesielt fornøyde med at lærere fra skolen bidrar i undervisningen, og at de ofte blir utfordret 

mye gjennom de ganske omfattende arbeidskravene, gjennom diskusjoner og praktiske oppgaver. På 

bakgrunn av det arbeid og erfaringer knyttet til grunnemnet utviklet vi de to EVU-tilbudene for lærere 

og ledere i skolen. Lærer i delt stilling er også sentral i utvikling og gjennomføring av emnene.     

På grunnement er målet at studentene skal bli digitalt kompetente lærere. Definisjonen på en digitalt 

kompetent lærer handler enkelt oppsummert om å sikre en god balanse mellom fag, pedagogikk og 

teknologi, og i norsk sammenheng også med utgangspunkt i et sosiokulturelt læringssyn. Det 

innebærer i praksis blant annet dialoger og aktiv læring. Som lærerutdannere har vi også et særskilt 

ansvar for å være gode rollemodeller. Det betyr at lærerstudentene vil få lite ut av hva studentaktiv 

undervisning betyr dersom emnet organiseres med utstrakt bruk av tradisjonelle forelesninger. Siden 

emnet var nytt, muliggjorde det med andre ord å forme undervisningen slik at det så langt som mulig 

speilet innholdet.   

Rasjonalet bak valgt design på studiet speiler de sju prinsippene for god undervisning utviklet 

av Chickering og Gamsonen (1987). Prinsippene er basert på en gjennomgang av 50 års forskning 

innenfor utdanningsfeltet, og selv om de ble publisert for over 30 år siden, mener mange at de fortsatt 

er gyldige. De sju prinsippene omfatter følgende (1) interaksjon mellom studenter og faglærere, (2) 

samarbeid og samhandling mellom studenter, (3) aktiv læring, (4) rask tilbakemelding, (5) tidsbruk, 

(6) høye forventninger og (7) differensiering og mangfold. Som vist ovenfor omfatter prinsippene 

perspektiver på både lærerrollen og studentrollen og samlet peker de også på ulike dimensjoner 

knyttet til sosiale, strukturelle og psykologiske forhold. Mens flere av prinsippene på mange måter 

vektlegger kommunikative aspekter (1, 2, 4) vil andre igjen peke på strukturelle forhold (4, 5, 7). Ett 

prinsipp omfatter også holdninger (6). Prinsippene viser med andre ord hvor kompleks god 

undervisning faktisk er.  

Ideen bak emnet handler om å så langt som mulig forberede studentene på hvordan de skal 

være best mulig forberedt på å undervise i teknologirike læringsomgivelser. De går til en 

lærerhverdag der elevene i økende grad har sin egen digitale enhet, enten det er en ipad, chromebook 

eller pc. Sentrale spørsmål som emnet belyser handler om for eksempel: Hvordan kan man lede 

undervisningen i slike teknologitette omgivelser? Hvordan kan man få til elevaktiv undervisning i 

https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/laering-for-alle-i-undervisningsverkstedet
https://www.uia.no/studieplaner/topic/IS-215-1
https://www.uia.no/studier/evu/digitalisering-og-ledelse-modulbasert-videreutdanning-for-skoleledere
https://www.uia.no/studier/evu/profesjonsfaglig-digital-kompetanse
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flukt med de ulike fagenes egenart? Hvordan kan vurdering og skole-hjem samarbeid foregå? 

Hvordan få til kollegasamarbeid? 

Det ligger formelt sett ingen føringer om at studentene skal ut i praksis som del av dette emnet, 

men at studentene skal gå et halvt år på campus og lære om å bli digitalt kompetente lærere uten å 

oppleve hva det betyr i reelle situasjoner i skolen er ikke hensiktsmessig. For å gjøre noe med dette, 

ordnet vi det slik at studentene skal ut i skolene til de to lærerne. Arbeidet de gjør i skolene inngår 

som del av arbeidskravene som inngår i mappevurderingen. I tillegg har vi inngått en avtale med 

Vitensenteret, der studentene hospiterer. Slik får de også kontakt med andre deler av samfunnet som 

arbeidet med barn- og unges interesse for realfag og teknologi og ikke minst får samfunnet kontakt 

med hva som foregår på campus. 

Konseptet for nevnte emne handler slik på mange måter om å styrke forbindelsen mellom 

universitetsstudier og samfunnet, gjennom aktiv deltakelse i ulike praksisdomener og gjennom 

undervisning på campus. Selve campusundervisningen er organisert etter en tradisjonell pedagogisk 

struktur på en (lang) skoletime; timen/dagen starter med gjennomgang av nytt fagstoff, etterfulgt av 

plenumsdiskusjoner, gruppearbeid, fremføring av gruppearbeid, produksjoner, simuleringer, dialog 

og samspill og frempek til neste time /dag. Vi bruker ulike tilnærminger i dette designet, både digitale 

og analoge. Rasjonalet bak en slik organisering er fundert i ideen om å speile den arbeidshverdagen 

de skal ut i som lærere. Dialog og samspill er helt sentrale elementer i emnet, og målet er å skape 

refleksjon over ulike aspekter ved digitalisering og lærerens rolle.  

Ser vi emnet i lys av de sju prinsippene for god læring, som kan kondenseres i tre overordnede 

tema, nemlig kommunikative aspekter (1, 2, 4) strukturelle forhold (4, 5, 7) og holdninger (6). er det 

mulig å forsvare at emnet særlig har tatt høyde for å legge rette for interaksjon mellom studenter og 

faglærere (1) ved å være sammen en hel dag og gjennomføre ulike pedagogiske opplegg. Som del av 

denne dagen vil studentene også ha mulighet til å stille spørsmål og få avklaringer på ting de måtte 

lure på (4). I tillegg brukes Canvasplattformen aktivt som kommunikasjonskanal mellom øktene. 

Gjennom flere obligatoriske arbeidskrav som er gruppebaserte, har vi også lagt til rette for samarbeid 

og samhandling mellom studenter (2). Gruppesammensetningen endres underveis i studiet og ideen 

bak handler om å gi studentene erfaring med samarbeid i ulike sosiale konstellasjoner.  

Chickering og Gamsonen (1987) fremhever også aktiv læring (3) som sentralt prinsipp for 

god undervisning. Som beskrevet ovenfor omfatter emnet IS 215 ulike tiltak for at studentene skal 

aktiviseres i egen læring, gjennom dialog, samspill, produksjon og refleksjon. Studentene må også se 

fordelene av tidsbruken i emnets organisering (5). Når vi har lagt opp all undervisning på campus til 

en dag, fordrer dette at studentene er i stand til å bruke resten av tiden til å arbeide med arbeidskrav 

og selvstudier, i tillegg til å delta i organiserte opplegg ved nevnte skoler og ved Vitensenteret. En 

slik struktur kan være utfordrende for studentene, som ofte jobber ved siden av studiene og som i 

verste fall ikke evner å skjerme tilstrekkelig med tid til studier. Et annet punkt for å sikre god 

undervisning handler om differensiering og mangfold (7). Hvordan skal vi på et universitetsstudium 

sikre slike perspektiver? I nevnte emne har vi løst det ved å trekke på ressursene til nevnte to lærere, 

hvor den ene er ansatt ved en barneskole og den andre ved en ungdomsskole. Slik vil studentene 

kunne få tilpassede opplegg for henholdsvis 1.-7. trinn eller 5.-10- trinn, som er de to ulike retningene 

for grunnskolelærerutdanningene. Vi har i tillegg invitert gjesteforelesere med ekspertise på aktuelle 

tema. Det siste punktet til Chickering og Gamsonen (1987) handler om høye forventinger (6) og med 

dette mener forfatterne høye forventninger av lærerne til studentene og vice versa. Som ansatt stiller 

vi krav til- og forventer innsats fra studentene og det er vel å anta at de på sin side vil forvente godt 

forberedte forelesere og et interessant og relevant opplegg tilbake, for ikke å snakke om 

tilbakemeldinger de kan bruke til videre utvikling av egne ferdigheter og kompetanser.  
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Samarbeid og spredningsaktivitet/resultater i fagmiljøet:  

I forbindelse med undervisning i emnene samarbeider fagmiljøet og lærer i delt stilling blant annet 

med Vitensenteret om bruk av Micro:bit; og Super:bit, Asker kommune,  Anders Baumberger i 

Kikora og Udir/DIKU. 

  

• Digitalisering av lærerprofesjonen. Nordisk nettverk for profesjonsnettverk (NORDPRO) 

årskonferanse; 2020-11-19 - 2020-11-20 UIA  

   

• Tømte, Cathrine Edelhard. Tales from the field: a TTI-project on the use of ICT in education. 

EMPOWERING FUTURE TEACHERS WITH ETWINNING eTwinning online conference; 

2020-11-24 - 2020-11-26 UIA  

   

• Tømte, Cathrine Edelhard. Tales from the field:"The use of ICT in education" a TTI-project. 

Internationalising Teacher Education in Europe – Is virtual collaboration the “new way to 

go”?; 2020-06-09 - 2020-06-10 UIA  

   

• Tømte, Cathrine Edelhard. Teaching and Learning in the 21st Century: How can we balance 

digital and analogue practices? European Education Festival; IB international 2020-03-19 - 

2020-03-20 UIA  

   

• Tømte, Cathrine Edelhard; Andreasen, Johan Kristian; Susanne S. Graasvoll. Partnerskap i 

lærerutdanning – lærere i delte stillinger ved Universitetet i Agder. DIKU-konferansen for 

høyere utdanning (avlyst grunnet korona, men innlegg akseptert etter referee); 2020-03-24 - 

2020-03-25 UIA  

   

• Tømte, Cathrine Edelhard; Andreasen, Johan Kristian. Professional digital competence for 

teachers in theory and practice. ECER 2020; 2020-08-25 - 2020-08-29 UIA  

  

• Tømte, Cathrine Edelhard; Zanazzi, Silvia; De Meo, Mariagrazia; Rontini, Sofia. Tales from 

the field: a TTI-project on «The use of ICT in education» Presentation, teacher trainers from 

University of Salerno, Italy; University College South Denmark; University of Agder, 

Norway. TTI eTwinning seminar; 2020-09-09 - 2020-09-09 UIA  

  

• Tømte, Cathrine Edelhard; Graasvoll, Susanne Stav.  Profesjonsfaglig digital kompetanse i 

teori og praksis. Nasjonal nettverkssamling for Profesjonsfaglig digital kompetanse; 2019-11-

18 - 2019-11-18 UIA  

 

Nivå 1: ett innsendt paper til NJDL; ett i prosess   

 

Populærvitenskapelig:  

  

• Daus, Stephan; Aamodt, Per O; Tømte, Cathrine Edelhard. Profesjonsfaglig digital 

kompetanse i lærerutdanningene: Undersøkelse av tilstand, holdninger og ferdigheter ved 

fem grunnskolelærerutdanninger. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning 

og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0410-1) 82 s. NIFU-rapport(13) NIFU  

 

Les mer om samarbeidet mellom lærer i delt stilling og fagmiljøet, samt arbeidsformene i faget her:  

Hospiterer hos Vitensenteret  

Internasjonalisering hjemme 

 

https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/hospiterer-hos-vitensenteret
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/internasjonalisering-hjemme
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5.5 Eksempel fra kunst og håndverk  

Målsettingen for fagmiljøet i prosjektet har vært å utforske hvordan vi kan gi kunst og 

håndverksstudenter gode erfaringer og kunnskap om hvordan digitale verktøy kan brukes i kreative, 

skapende og kunst og håndverksfaglige prosesser i skolen i forhold til følgende aspekter:  

• Formidling av inspirasjons- og fagstoff, ideer, kunnskap og erfaringer. 

• Vurdering, både underveis- og sluttvurdering. 

• Veiledning, både «lærer-student»- og «hverandre»-veiledning. 

• Støtteverktøy for analoge/ materialbaserte/ fysiske arbeidsformer. 

• Verktøy for digital bildeskaping. 

• Dokumentasjon av egne skapende prosesser og arbeider.  

• Publisering og presentering av egne arbeider. 

 

Prosjektet er tett knyttet til lærerstudentenes egne skapende prosesser, slik at de gjennom bruk av 

digitale verktøy som nevnt over, både styrker sin egen faglige kompetanse, kunstneriske utvikling og 

får personlig erfaring med verktøy og arbeidsmåter som de kan bruke i skolen, som lærere i kunst og 

håndverksfaget. Eller, sagt med andre ord; gi dem profesjonsfaglig digital kompetanse. 

Prosjektet representerer nytenking og utforsking av digitale verktøy og arbeidsmåter i faget, 

der vi flytter fokus fra PC-basert arbeidsstasjoner/ datalaber til å bruke nettbrett tett på der prosessene 

skjer og sømløst integrert i alle deler av skapende prosesser. Selv om mye av prosjektet vårt er knyttet 

til iPad og utprøving av ulike apper, er likevel hovedmålet å finne hensiktsmessige verktøy og 

arbeidsmåter som ikke er låst til dagens teknologiske status, men som viser måter å arbeide på som 

kan tilpasses fremtidens teknologiske muligheter. Digital bildeskaping er godt innarbeidet i våre kunst 

og håndverksemner, enten det handler om fotomanipulasjon, fotocollage eller digital tegning/maling. 

Vi prøver å gi studentene våre kompetanse i både dette og i mer tradisjonelle teknikker og materialer. 

Digitale verktøy er noen ganger et «støtteverktøy» for å arbeide analogt, andre ganger skisser 

vi for hånd for noe vi skal gjøre digitalt. Mye av det vi gjør i kunst og håndverk er altså et både-og 

og ikke et enten-eller. Det er et mål at alle studentene må prøve seg i begge teknikkene, men også 

skal være mulig å velge den teknikken som man liker best eller som er mest hensiktsmessig for 

resultatet. Dette gir også mulighet for individualisert/ tilpasset undervisning, der studentene kan velge 

måter å løse oppgaven på som passer best til deres ferdigheter og interesser. Et eksempel er digital 

fargelegging. Det kan være et problem at det ikke er så lett å male over noe som ikke passer, og at 

det tar tid å male ting på nytt. Ved å male digitalt på et foto av konturtegningen av huset sitt, kan en 

teste ut forskjellige løsninger før man begynner å male på papiret. Det blir enkelt og raskt teste ut 

ulike farger og kontraster, og faglærer får mulighet til å veilede direkte på et «testbilde», fremfor å 

måtte bruke ord eller vise på originalbildet Studenten tar bilde av strektegningen sin og laster inn i 

f.eks. ProCreate. Det legges inn et blankt lag oppå fotoet, der man kan påføre farge. Maling påføres 

med den digitale pennen. Nye lag legges inn for hver ny farge eller til erstatning for farger man vil 

erstatte. Lagene kan gjøres synlige og usynlige, alt etter som. For læreren er det lett å gå inn i bildet, 

for å demonstrere ett eller annet poeng, ved å legge inn enda et lag for demonstrasjonen. Laget tas 

vekk etterpå. 

 

5.6 Eksempel fra KRLE  

I KRLE-faget har vi først og fremst har vi oppnådd å skape et veldig godt samarbeid mellom  

grunnskolelærer i delt stilling og faglærere i fagmiljøet. Dette har resultert i mange konkrete 

undervisningsopplegg som har fornyet emnene i KRLE og gitt dem et stort løft når det gjelder 

profesjonsfaglig digital kompetanse og praksisrelevans.  

 

1 GLU:  Dagskurs i bruk av Smartboard i KRLE. Studentene får først en introduksjon i  
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Smartboard, og får deretter konkrete oppgaver i Notebook, hvor de skal lage et  

undervisningsopplegg i KRLE i Notebook. 

Religion og media: Undervisningsopplegg hvor studentene trenes i hvordan digitale 

medier påvirker forståelsen av religion i samfunnet, og hvordan dette påvirker 

undervisningen i klasserommet. Studentene får i oppgave å trekke inn digitale medier 

(videoer, nyhetssaker) og vurdere hvorvidt hvilke premisser disse setter for 

undervisningen av eksempelvis islam. 

Animasjonsvideo om perspektiver i KRLE-faget er utviklet for å gjøre innholdet 

lettere tilgjengelig for studenter. Verktøy: Vyond 

Animasjonsvideo med case om religionslærerrollen: Studentene må velge ulike utfall i 

en gitt situasjon (videostier)  

2 GLU:  Studentene får veiledning i å bruke og vurdere den digitale læringsressursen Salaby. 

Studentene har to arbeidskrav: 

Studentene gjør et besøk i en menighet/kirke/religiøs organisasjon og skriver 

en feltrapport basert på besøk og intervju. Dette gjøres i Microsoft Teams for å 

øve studentene i å bruke verktøy for samskriving.  

 

Studentene lager en nettside/blogg i kristendommens historie. Siden skal være 

tilpasset målgruppen, og skal kunne fungere som en ressurs for et 

undervisningsopplegg. Studentene skal også lage en digital tidslinje. 

 

Begrepslæring med iPad. Etter forelesningen om sikhisme jobber studentene (i 

seminar) med å lage en digital bok som utgangspunkt for undervisning om emnet for 

gitte klassetrinn. Her jobber vi i BookCreator på iPad, og studentene skal trene seg i å 

forklare fagbegreper på en måte som er tilpasset ulike klassetrinn. Studentene lager en 

e-bok og fyller sidene med skriftlig tekst, illustrasjoner og innleste forklaringer. 

Opplegges presenteres og vurderes av medstudenter og faglærer. 

 

Opplæring i Google classroom. Vi har utviklet en videoressurs som viser hvordan man 

levere og tilordner lekser i classroom. Faglærerne lager en fiktiv klasse i Classroom 

og inviterer studentene inn som administratorer, slik at de får trent seg i dette. 

 

Praksislærer gjennomfører undervisningsopplegget «Bruk Hue» med klassen sin, og 

bruker erfaringene inn i undervisningen på Campus. Undervisningsopplegget viser 

hvordan man kan jobbe med digital danning og forebygge digital mobbing. 

 

Digital samskriving innført i arbeidskrav 

3GLU:  Fortelling er en sentral del av tematikken i emnet, og studentene trenes i å bruke Creaza 

for å lage en digital fortelling. Studentene skal samtidig reflektere over hvordan man 

kan bruke Creaza i undervisningen i skolen. 

Bruk av responsverktøy Quizlet/Mentimeter/Nearpod med studentene, samt 

opplæring i disse verktøyene. 

 Bruk av virtuell virkelighet (VR) i forbindelse med etikk. Studentene utvikler et 

undervisningsopplegg ved bruk av VR-teknologi som de tester ut i praksis med elever.  
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Eksempler på videoressurser utviklet i faget:  

https://video.uia.no/media/t/0_buyfdan7  

https://video.uia.no/media/t/0_b1vze8fs  

https://video.uia.no/media/t/0_4cgbpv1w  

https://video.uia.no/media/t/0_h7h41uqj  

https://video.uia.no/media/t/0_sjs3ijp9  

https://video.uia.no/media/t/0_5oh2xwqv  

https://video.uia.no/media/t/0_j2i3ytc1  

 

Les mer om samarbeidet mellom lærer i delt stilling og fagmiljøet, samt utvikling av faget her:  

Samarbeider om faglig utvikling  

Tar i bruk virtuell virkelighet i klasserommet 

Produserer animasjonsfilm i bibelfag 

Studentaktiv læring i KRLE 
 

Publikasjon, populærvitenskapelig: Engasjer ditt publikum til læring: Quiz med samarbeid. Religion 

og livssyn: Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2020; Volum 32.(2) s. 15-19  

UIA.  

 

5.7 Eksempel fra etter- og videreutdanning for lærere  

Fagmiljøet som driver etter- og videreutdanning for lærere i digital kompetanse ved UiA, campus 

Grimstad, har hatt god nytte av tilknytningen til praksisfeltet og lærer i delt stilling i sitt arbeid. 

Læreren jobber til vanlig ved en ungdomsskole hvor hun også har funksjon som ressurslærer i IKT. 

Gjennom tett samarbeid og tilbakemeldinger om behov og muligheter i praksisfeltet har etter- og 

videreutdanningstilbudet på UiA blitt forbedret og videreutviklet. Gjennom samarbeidet har det er 

blitt opprettet nye etterutdanningstilbud med større variasjon og med fokus på utprøving og 

refleksjoner knyttet til bruk av ulike digitale verktøy. Praksisfeltet har hatt en stor rolle i utarbeidelsen 

av det didaktiske og metodiske arbeidet i disse kurstilbudene. 

Samarbeidet mellom fagmiljøet på UiA og grunnskolelæreren har også vært viktig for 

praksisfeltet. Ved å utvikle egen kompetanse og ha en kobling til et nettverk, muliggjøres endring av 

oppgaver, fagbeskrivelser og arbeidsformer på skolen. Det er nå mulig å ta i bruk en del verktøy og 

kompetanse som vanligvis ikke oppleves som tilgjengelig for hverken praksisfeltet eller UiA. Et 

konkret eksempel på endring ved skolen er et mye større fokus på kollaborative oppgaver i klassene 

som bidrar til et økt fokus på utforskning. Elevene skal ikke bare vise kunnskap, men også søke 

kunnskap. 

I utvikling av emnene har praksisfeltets ekspertise har blitt flittig brukt gjennom erfarings-

utveksling, utprøving, konkretisering av mulighetsrommet som ligger der osv. Gjennom det gode 

samarbeidet som har oppstått mellom UiA og praksisfeltet, legger vi til rette for å ha gode arenaer for 

utprøving, deling og erfaringsutveksling i praksisfeltet. Skolen gjennom lærer i delt stilling tar i bruk 

digitale plattformer for deling på tvers av trinn og fagfelt etter opplæring fra UiA. Det opparbeides 

en kultur for både deling, utforsking og feiling. Eksempel fra tilbudet som er blitt utarbeidet i 

samarbeid med læreren i delt stilling er tilrettelegging for bruk av digitale verktøy. Når en jobber med 

å tilrettelegge for bruk av digitale verktøy, er det viktig å se på hvilken funksjon de skal ha og hva de 

erstatter. Vi har jobber ut fra en skisse om at et emne grovt sett deles i tre deler:  

• en idefase/planlegging 

• en organisering/gjennomføringsfase 

• en oppsummering/vurderingsfase 

 

Faglærer fra UiA og lærer fra praksisfeltet introduser sammen et verktøy som kan løse problemene  

https://video.uia.no/media/t/0_buyfdan7
https://video.uia.no/media/t/0_b1vze8fs
https://video.uia.no/media/t/0_4cgbpv1w
https://video.uia.no/media/t/0_h7h41uqj
https://video.uia.no/media/t/0_sjs3ijp9
https://video.uia.no/media/t/0_5oh2xwqv
https://video.uia.no/media/t/0_j2i3ytc1
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/samarbeider-om-faglig-utvikling
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/tar-i-bruk-virtuell-virkelighet-i-klasserommet
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/produserer-animasjonsfilm-i-bibelfag
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/studentaktiv-laering-i-krle
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og gi en kort innføring, samt utdype hvordan en bruker dem i en reell undervisningssituasjon. 

Lærerne/studentene får så i oppdrag å bruke verktøyet i en praksisnær setting. Alt vi gjør knyttes 

direkte til undervisning i skolen, og vi jobber etter denne tilnærmingen:  

• Hvorfor bruke digitalt verktøy i en situasjon? 

• Eksempler på egnede verktøy (en må se på type verktøy, ikke konkrete produsenter) 

• Introduksjon til et verktøy 

• Pedagogisk bruk med eksempler (her har praksisfeltets innspill vært avgjørende) 

• Kort innføring 

• Test og bruk blant lærerne 

• Konkretiser gjennom bruk i undervisning 

• Reflekter over bruk 

• Se på muligheten for å kombinere med andre verktøy i sømløse prosesser 

I undervisningen har vi lagt opp opplæringen som en slags «klasseromssituasjon». Sammen 

underviser lærer i delt stilling og faglærer lærerne/studentene på samme måte som vi ser for oss at de 

skal bruke verktøy i sin egen undervisning. Vi bruker opplæring i digitale verktøy som «tema» for 

undervisningsøkten og så har vi en undervisnings økt. Metoden har blitt til i tette samarbeidet med 

praksisfeltet gjennom den delte stillingen. Vi jobber etter tidligere nevnte modell, og når deltakerne 

har forstått bruk fortsetter «timen» til de skal organisere ideene og vi introduserer et 

organiseringsverktøy. Da stopper vi opp og gjentar prosessen, men med et nytt verktøy. På denne 

måten får deltakerne sett hvordan en kan bruke verktøy som en integrert del av undervisningen, 

samtidig som de lærer gode forslag til bruk i praksis. 

Det flotte med å kunne jobbe slik, er at da kan en hele tiden lytte til praksisfeltet gjennom lærer i 

delt stilling og gjennom deltakende lærere på studietilbudet, og få tilbakemeldinger på om dette kan 

fungere eller ikke. Deltakende pedagoger og lærer i delt stilling ser klart om noen verktøy er mer 

egnede enn andre. Praksisfeltet foreslår andre bruksområder, nye måter å introdusere på osv. I tillegg 
får en mye mer oversikt over integreringen av ulike verktøy. En får i tillegg mange nye forslag til 

hvordan verktøy kan brukes på andre måter til undervisning og vurdering. Det er allerede mange gode 

ideer der ute som i en slik setting kan komme med innspill som igjen kan føre til forbedret praksis og 

ny anvendelse av digitale verktøy.  

Oppsummert sier tilbakemeldingene fra studentene/lærerne at etter å ha jobbet slik begynner de 

å benytte seg av verktøyene på den måte intensjonen er; som integrerte deler av et 

undervisningsopplegg. Undervisningsøkter legges opp basert på dette og verktøy innføres som del av 

praksis. Det er da kanskje også naturlig å tro at en lignende fremgangsmåte ville fungert for også for 

studenter i grunnutdanningen.  

Erfaringene fra emneutviklingen brukes videre inn i DEKOMP-samarbeidet. Her har lærerne 

i skolene gitt entydige tilbakemeldinger på at nytteverdien har økt ved at praksisfeltet (lærer i delt 

stilling) har vært med på utformingen av kursene, deltatt på dem, holdt deler av kursene selv og bidratt 

med gode tips, triks, råd, erfaringer på godt og vondt, og ikke minst ulike eksempler knyttet til 

klasserommet og pedagogenes skolehverdag. 

 

I samarbeidet mellom universitetet og lærer i delt stilling/praksisfeltet har vi i arbeid med etter- og 

videreutdanning oppnådd følgende: 

• Klarere definisjon av styrker og svakheter internt på skolene, og mellom skoler gjennom 

undersøkelser og kartlegginger utarbeidet i nært samarbeid med praksisfeltet. 

• En klart større og mer positiv delingskultur både av konkrete undervisningsopplegg og 

erfaringer på skolene og mellom praksisfeltet og UiA. 

• Opprettelse av et ressursteam på skolen sammen med lærer i delt stilling. 
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• Praksisfeltet gjennom tett samarbeid, opplæring og erfaringsutveksling er blitt bedre 

forberedt på å ta imot praksisstudenter som innehar en del av den digitale kompetansen som 

praksisfeltet jobber med. 

• Tydelige muligheter for gjensidig påvirkning mellom praksisfeltet og UIA 

• Å synliggjøre i mye større grad hva profesjonsfaglig digital kompetanse er og inneholder for 

ikke bare kollegiet på skolen og skolens ledelse.  

 

5.8 Eksempel fra veiledningsteknologi i praksisopplæringen  

I grunnskolelærerutdanningene ved UiA har praksislærererne tilbud om å bruke den multimodale 

programvaren MOSO (Metoring and Observation Software) som et verktøy i praksisoppfølging og 

veiledning av studenter (Mathisen & Bjørndal, 2016; Wennergren et al., 2018). Programvaren bidrar 

til en mer helhetlig praksisveiledning, hvor blant annet førveiledningen har fått en mer fremtredende 

rolle enn tidligere. Programvaren erstatter notatboka og praksispermen, og samler alt av planer, 

observasjoner og digital kommunikasjon på ett sted. Hele veiledningsprosessen blir dermed mer 

transparent ved at alle deler observasjoner og planer med hverandre digitalt, innad i praksisgruppa. 

Bruk av bilde og video i observasjonene bringer inn et nytt element som kan gi bedre grunnlag for 

refleksjon i etterveiledning. Med dette tilføres også et etisk perspektiv, der hensynet til elevenes og 

studentenes personvern skal vektlegges, og både studenter og veiledere må være bevisst den digitale 

rollen og ansvaret programvaren gir dem.  

Tilretteleggingen for at praksislærerne skal kunne bruke MOSO i praksisoppfølgingen har 

skjedd i et samarbeid mellom Avdeling for lærerutdanning, Pedagogisk utviklingssenter (PULS) og 

institutt for pedagogikk. En lærer i delt stilling har samarbeidet tett både med faglig- og tekniske 

medarbeidere på PULS og Avdeling for lærerutdanning, samt med fagmiljøet i pedagogikk om å 

utvikle programvaren og tilrettelegge for oppfølging av praksislærerne i felt.  

Læreren i delt stilling sin rolle som superbruker i MOSO har vært viktig i arbeidet med 

utvikling og implementering av programvaren. Førstehåndserfaring med programvaren i praksis har 

vært viktig i møte med nye praksislærere, og læreren har kunnet møte dem med andre «briller» enn 

dersom de fikk opplæring av vitenskapelige ansatte uten egen erfaring. I og med at programvaren har 

vært så fersk, har både studenter og praksislærere kunnet påvirke utvikling og utforming av 

programvaren i stor grad, slik at denne skal være best mulig tilpasset intensjonen og behovet i 

lærerutdanningens praksis. 

Både studenter, praksislærere og faglærere får opplæring og støtte etter behov. Gjennom 

kursing av praksislærere og studenter oppfordres de til en mer bevisst fordeling av 

observasjonsoppgaver i MOSO for å knytte teori og mål for praksisperiodene tettere opp mot 

planlegging og gjennomføring av undervisning. Foruten fysiske møteplasser har det blitt utviklet både 

tekniske og pedagogiske instruksjonsfilmer og illustrasjoner som skal hjelpe brukerne med å utnytte 

MOSOs potensiale i praksisperiodene:  

 

Tekniske kurs:  

Innlogging og oversikt  

Planlegging 

Observasjon 

 

Pedagogisk bruk:  

Til veileder 

Introduksjon  

Planlegging og førveiledning 

Observasjon  

Forberedelse til etterveiledning 

Etterveiledning  

 

 

 

https://video.uia.no/media/t/0_xshn5ut3/188606
https://video.uia.no/media/t/0_f3an8uoj/188606
https://video.uia.no/media/t/0_4utagbmb/188606
https://video.uia.no/media/t/0_s69tu50a/188606
https://video.uia.no/media/t/0_24ad3tcn/188606
https://video.uia.no/media/t/0_4to53q0t/188606
https://video.uia.no/media/t/0_xaxk0im9/188606
https://video.uia.no/media/t/0_t3rq245n/188606
https://video.uia.no/media/t/0_13l3edjo/188606
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I prosjektperioden har vi også engasjert 10 lærere som har jobbet aktivt på sine skoler med å veilede 

og hjelpe andre praksislærere som ønsker å ta verktøyet i bruk. 

Gjennom MOSO har vi løftet praksisperiodene i lærerutdanningen opp og frem, og synliggjort 

ytterligere hvilke muligheter, utfordringer og behov som er til stede. Programvaren er med på å skape 

en helhet og sammenheng for studentene når det gjelder den enkelte praksisperiode, men også 

gjennom hele studieforløpet. Vi ser derfor at det er viktig at alle studenter på sikt skal møte 

praksislærere som bruker teknologien. Lederne ved partnerskolene våre ble enige om at fra høsten 

2020 skulle alle praksislærere i GLU benytte programvaren. Bruken har selvsagt variert fra 

praksislærer til praksislærer, men målet er at alle som et minimum skal bruke mulighetene som ligger 

i planlegging og førveilending av studenter. 

Ikke alle er overbevist om at bruk av teknologi som MOSO egner seg som verktøy i veiledning 

av studenter i praksis, og peker på utfordringer som personvern, skjermbruk eller det transparente i 

at alle deltar i veiledningens faser. Vi ser likevel at praksislærere og studenter som har tatt verktøyet 

i bruk er så fornøyde at de ikke er villige til å gå tilbake til en tid uten de mulighetene programvaren 

gir for oppfølging og veiledning av studenter. For å få til endringer er det viktig at nye verktøy og 

aktiviteter integreres i fagene på campus og gjøres obligatorisk for studenter (og faglærere) å jobbe 

med. Det er også viktig at det skapes et eierforhold til nye måter å jobbe på, slik at motivasjonen for 

å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse kommer innenfra – og ikke «pålegges».  

 

Pilot med bruk av MOSO     

I et samarbeidsprosjekt mellom PULS og Institutt for pedagogikk har vi gjennomført et pilot-prosjekt 

for å fremme koblingen mellom campus/praksis og teori/praksis. Her ønsket vi å se på hvorvidt 

MOSO kan bidra til at studentene tar i bruk et mer profesjonelt språk i praksis, samt å hjelpe dem 

med å begrunne planer for undervisning opp mot relevant teori innen pedagogikken med utgangpunkt 

i en digital «pedagogisk plakat». I planleggingen og gjennomføringen av dette pilotprosjektet – og 

særlig i arbeidet med å utvikle den «pedagogiske plakaten» - hadde vi et tett samarbeid mellom 

faglærers teoretiske tilnærming til faget og praksislærers erfaringer fra praksisfeltet.  

 

Resultater og samarbeid  

• Resultatene av pilotprosjektet ble presentert på en «invited symposium» på den internasjonale 

konferansen The European Associatin for Research on Learning an Instruction (EARLI) i 

2019 og skapte mye interesse og positiv tilbakemelding. Det er også planlagt en publikasjon 

av resultatene fra MOSO-studien i et fagfellevurdert tidsskrift (f.eks. Nordic Journal of 

Digital Literacy). 

• Nordisk konferanse på Metochi, Lesbos 10.-15.september 2018: «Muligheter og utfordringer 

med bruk av digital teknologi i veiledningen i høyere utdanning».   

o Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter; Ann-Christine, Wennergren; Fredrik, 

Thornberg. Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på 

og implementering av MOSO i Norge og Sverige.   

o Kari Midtsund Nordbø (UiA, delt stilling), Tor-Egil Nilsen (UiT) og 

Caroline Nagy (Halmstad Universitet) deler erfaringer om bruk av MOSO i praksis i 

lærerutdanningene gjennom innlegget: «MOSO – erfaringer med utprøving, bruk og 

implementering». 

• Kari Midtsund Nordbø (delt stilling) og Petter Mathisen (UiA) holdt innlegget 

«Veiledningsteknologi – et bidrag til kvalitetsheving i lærerutdanningens praksisveiledning. 

Erfaringer med den multimodale programvaren MOSO» under Læringsfestivalen ved 

NTNU 4.mai 2020.    

• I perioden 2017-2021 har UiA over 2800 registrerte brukere i appen. Dette inkluderer 

studenter, faglærere og praksislærere.  
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Les mer om samarbeidet om MOSO mellom fagmiljø og lærer i delt stilling her:  

En kobling mellom teori og praksis 

Pedagogiske tips og råd for bruk av MOSO 

Se en kort introfilm om hva MOSO er 

6.0 Digitale læringsmoduler og skolebaserte workshops 

I ProDiG-prosjektet har vi fulgt opp og videreutviklet en satsning på digitale læringsmoduler på 

programnivå i utdanningene som ble satt i gang i 2016. Målet med læringsmodulene var opprinnelig 

at de skulle kobles tett mot fagemner og/eller praksisemner, og at det skulle legges en form for 

oppfølging i emnebeskrivelser og læringsutbyttebeskrivelser for fag- og praksisemner (arbeidskrav, 

arbeids- og vurderingsformer). Av organisasjonsmessige hensyn har det vært utfordrende å 

operasjonalisere intensjoner i emnebeskrivelser, og for å sikre at studentene gjennomfører de digitale 

læringsmodulene er de derfor lagt som en obligatorisk del av studiet på programnivå. På den måten 

når vi alle studentene på begge utdanningene, uavhengig av fagvalg. 

I og med at de digitale læringsmodulene ikke er en integrert del av et fag, men kun eksisterer 

på programnivå gjennom Canvas (LMS), er det ingen som underviser studentene direkte. For å skape 

engasjement blant studentene har det derfor vært viktig for oss å utvikle noe som studentene opplever 

som relevant, nyttig og nært knyttet til egen utdanning og profesjon. Vi har blant annet brukt erfarne 

studenter i GLU til å introdusere målene for modulene, samtidig som de har «reist ut» til skoler og 

lærere i praksisfeltet for å gi et innblikk i den arbeidshverdagen de etter endt utdanning skal bli en del 

av.  

 

Se eksempler på filmer studentene møter:  

Videoinnlevering ved Torridal skole   

Videovurdering ved Vigvoll skole  

Eksempler på bruk av interaktive tavler  

 

Å knytte kunnskapsinnholdet til praktiske problemstillinger kan bidra til at innholdet oppleves som 

relevant og meningsfullt. I tilknytning til de digitale læringsmodulene har vi derfor utarbeidet 

obligatoriske workshops for studentene i samarbeid med utvalgte partnerskoler. Workshopene er i 

hovedsak knyttet til grunnleggende ferdighetstrening i PfDK og har som mål å gi studentene en 

innføring hvor de aktivt lærer hvordan de kan ta i bruk digitale verktøy på pedagogisk måte i praksis, 

og dermed også i yrkeslivet.   

 

Workshop 1 – digital studieteknikk 

Temaet for de digitale læringsmodulene i første semester omhandler en innføring i digital kompetanse 

og digital studieteknikk. I forbindelse med disse modulene deltar alle studenter i 1 GLU (1-7 og 5-

10) på et obligatorisk webinar hvor de får opplæring i bruk av sentrale digitale verktøy de har tilgang 

til gjennom universitetet. (Teams, OneNote og delings- og samarbeidsmuligheter i Office 365, etc.). 

Webinaret planlegges i samarbeid med kolleger ved Pedagogisk utviklingssenter (PULS) og det er 

tilsatte ved denne støttetjenesten som gjennomfører opplæringen med studentene live, slik at de 

underveis har mulighet til å stille spørsmål. Se et opptak av et webinar her.  

 

Workshop 2 – interaktiv tavle 

Temaet for de digitale læringsmodulene i andre semester er en innføring i interaktiv tavle og 

studentene på 1 GLU (1-7/5-10) deltar på hver sin obligatoriske workshop om pedagogisk bruk av 

slike tavler. Samlingene blir utviklet, planlagt og gjennomført av ledelsen og personalet ved Fagerholt 

skole (1-7), som er partnerskole med lærerutdanningen. Alle studentene har enten matematikk, 

https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/en-kobling-mellom-teori-og-praksis
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/pedagogiske-tips-og-raad-for-bruk-av-moso
https://video.uia.no/media/t/0_fad6exxs
https://api.kaltura.nordu.net/index.php/extwidget/preview/partner_id/261/uiconf_id/14973541/entry_id/0_u2fcnhbx/embed/dynamic
https://api.kaltura.nordu.net/index.php/extwidget/preview/partner_id/261/uiconf_id/14973541/entry_id/0_4l3288ke/embed/dynamic
https://video.uia.no/media/t/0_vses6gdc
https://video.uia.no/media/t/0_7odj3ouy
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engelsk eller norsk det aktuelle semesteret og fagansvarlige ved skolen møter fagmiljøene ved 

universitetet i forkant for å utveksle informasjon om emneinnhold og muligheter ved skolen.  

I forkant av samlingene legger ledelsen ved skolen til rette for at det settes av tid og ressurser 

til at hele personalet i fellesskap kan planlegge og skreddersy et opplegg for de enkelte fagene og 

utdanningene. Deretter tar de imot studentene i to omganger og har opplæring og utprøving i mindre 

grupper. Tilbakemeldingene fra både studenter, skole og fagmiljøene etter at to kull har gjennomført 

er så positive at tiltaket vil bli videreført og videreutviklet også for neste skoleår. Modellen for 

samarbeidet ved Fagerholt skole er også utvidet til å gjelde flere partnerskoler knyttet til andre emner.  

 

Se og les mer om samarbeidet med Fagerholt skole her:  

Workshop på Fagerholt skole 

Om få år kan mattebøkene være borte  

Lærere som utdanner lærere for fremtidens skole 

 

Workshop 3 – pedagogisk bruk av digitale verktøy   

I forbindelse med de digitale læringsmodulene i fjerde semester, som omhandler 1:1-dekning av 

digitale enheter deltar 2 GLU (1-7/5-10) på hver sin workshop om pedagogisk bruk av digitale enheter 

(nettbrett, Chromebook og PC).  Samlingen ble forrige studieår utviklet, planlagt og gjennomført ved 

Karuss skole (1.-10.) i samarbeid med aktuelle fagmiljøer i GLU. Kommende skoleår er det Torridal 

skole (1.-10.) som tar over stafettpinnen. Rammene for samarbeidet med Karuss og Torridal bygger 

på erfaringene vi har gjort oss fra samarbeidet med Fagerholt skole: studentene får opplæring i 

pedagogisk bruk av teknologi etter utdanning (1-7/5-10 og fagvalg og er aktive i mindre grupper ved 

skolen under workshopen.  

 

Se og les mer om samarbeidet med Karuss og Torridal skoler her:  

Workshop på Karuss skole 

Samarbeider om digitalisering i skole- og lærerutdanning  

Samarbeid om studentenes digitale kompetanse  

 

6.1 Resultater i forbindelse med skolebaserte workshop  

Skolebaserte workshops er en arbeidsform som fungerer veldig bra for å knytte læringsinnholdet i de 

digitale læringsmodulene til praktiske problemstillinger og studentaktive læringsformer. Ved å 

involvere ledelse og et helt personale ved en skole i planlegging og gjennomføring av workshop 

knyttet til opplæring av studenter bruker vi praksisfeltets ekspertise på en god måte. 

I sine vurderinger av eget læringsutbytte knyttet til workshopene er studentene positive og de 

opplever det som relevant for egen praksis, og de gir uttrykk for at workshopene bidrar til at terskelen 

for å ta i bruk verktøy i praksis ble lavere. En av studentene responderer blant annet med at 

[f]agdagene på skolen var veldig nyttige og 

lærerike. Det er bedre at vi har en dag og 

lærer å få prøvd oss litt fra faktiske lærer 

som er ute blant barneskoleelever daglig. 

Etter workshop på en av skolene svarer 

studentgruppa følgende (se figur 1) på om de 

kommer til å bruke mye av det de har lært 

videre i egen praksis, og undersøkelser vi 

har gjort blant personale på ved de to 

skolene viser at lærerne der i stor grad er 

enige i at det er nyttig for studentene å delta 

på workshops i regi av skoler.  
Figur 2: Studentevaluering – skolebasert workshop 

https://video.uia.no/media/t/0_nptq9y0c
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/om-faa-aar-kan-matteboekene-vaere-borte
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/laerere-som-utdanner-laerere-for-fremtidens-skole
https://video.uia.no/media/t/0_ejcn6ye4
https://www.uia.no/nyheter/samarbeider-om-digitalisering-i-skole-og-laererutdanning
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/samarbeid-om-studentenes-digitale-kompetanse
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Det er nyttig for studenter å delta på workshop i regi av skoler i utdanningsforløpet (ut over praksis) 

 

 

Figur 3: Skole x      Figur 4: Skole y 

 

Når det kommer til om arbeidet med workshopene har bidratt til en opplevelse av økt kompetanse og 

nye ideer til pedagogisk bruk av digitale verktøy for den enkelte lærer er det store forskjeller mellom 

de to skolene.  

 

Planlegging og gjennomføring av workshop (GLU) har gjort meg mer bevisst på pedagogisk bruk av 

digitale verktøy 

 

 

Figur 5: Skole x      Figur 6: Skole y 

 

 

Jeg har fått nye ideer til hvordan jeg kan bruke digitale verktøy i egen undervisning 

 
Figur 7: Skole x      Figur 8: Skole y 

 

Ulikhetene skolene imellom indikerer hvor viktig det er at ledelsen legger til rette for både tid og 

samarbeid til å arbeide med planlegging og utvikling av workshopene. Det er også viktig at ledelsen 
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ved skolen (og lærerne) ser mulighetene som ligger i å bruke forarbeid, gjennomføring og etterarbeid 

til å videreutvikle og heve kompetanse for den enkelte lærer.  

Fordi et tettere samarbeid mellom lærerutdannere om bruk av teknologi i undervisningen vil 

kunne støtte opp om student aktiv, er det viktig å legge til rette for samarbeid hvor lærere kan lære av 

hverandre. Både planleggingen og gjennomføringen av workshopene på de to skolen bidro til økt 

kompetanse hos lærerutdannerne på begge læringsarenaene. Ledelsen ved skole y rapporterer at 

arbeidet med workshopen både har hatt en verdi for kompetanseutviklingen lokalt ved skolen, men 

også regionalt. Det samme sier lærerne. Ledelsen ved denne skolen sier blant annet at dette er en fin 

måte å engasjere alle lærerne og heve kompetansen i hele personalet:  
 

Det er med på å opprettholde den kulturen vi ønsker på skolen og gir oss et faglig løft. Andre skoler i 

kommunen henvender seg til oss for at vi skal dele av vår kompetanse og erfaringer, noe som viser at 

samarbeid med en enkelt skole har ringvirkninger til andre skoler i kommunen.  

 

Tilbakemeldingene fra studentene og skolene gjør oss sikre på at samarbeid mellom lærerutdannere 

om praktisk og pedagogisk bruk av teknologi er en arbeidsform som fremmer aktivitet og læring hos 

studentene. Det er også en arbeidsform som har et stort potensial for å bidra til økt kompetanse ved 

skolene, men dette krevet at skolene ved ledelsen legger godt til rette i forarbeidet.  

7.0 Kompetanseutvikling for faglærere på campus 

Høsten 2018 utviklet UiA, USN, NTNU, HiØ, HiVo og NIFU en survey for å kartlegge arbeidet med 

profesjonsfaglig digital kompetanse ved de fem grunnskolelærerutdanningene. NIFU har analysert 

dataene og publisert NIFU-rapport (2019-13) Profesjonsfaglig digital kompetanse i 

lærerutdanningene. Undersøkelse av tilstand, holdninger og ferdigheter ved fem 

grunnskolelærerutdanninger. (Daus m.fl., 2019). Rapporten indikerer at UiA og de øvrige 

utdanningene på det tidspunktet var på god vei, men at det fortsatt var digitale bruksmåter som i liten 

grad er tatt i bruk.  

Undersøkelsen viser at lærerutdannerne i hovedsak bruker digitale teknologi til tre ting i sitt 

virke: (1) kommunikasjon og kontakt med studentene, (2) presentasjon av nytt lærestoff og (3) 

vurdering av arbeidskrav. Digitale bruksområder som omvendt undervisning, gjøre undervisningen 

mer praksisrelevant, samt fremme faglige drøftinger og legge til rette for samarbeid mellom studenter 

og praksisfeltet er ifølge undesøkelsen minst brukt. For lærerutdannerne er det med andre ord mer 

vanlig å bruke digitale ressurser til formidling og kommunikasjon enn til profesjonsretting i 

grunnskolelærerutdanningene.  
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Figur 9: Hvor stor grad bruker du digitale ressurser på følgende måte i lærerutdanningen? NIFU-rapport (2019), s. 25 

 

I undersøkelsen ble lærerutdannerne også spurt om hvordan de til vanlig utvikler sin egen kompetanse 

når det gjelder å bruke digitale ressurser i undervisningen. Tabellen under viser at det vanligste var å 

prøve ut ting på egenhånd. Det er relativt vanlig å søke hjelp hos kollegaer, mens kursing ser ut til å 

spille en liten rolle i kompetanseutviklingen. Om kursing ikke er en egnet måte å drive 

kompetanseutvikling på, eller om det er mangel på relevante kurs som er årsaken til den lave andelen, 

gir ikke denne undersøkelsen noe svar på (2019-13, s. 34). Tabellen viser også at det er store 

variasjoner mellom institusjonene når det gjelder å utvikle egen kompetanse med hjelp fra 

støttemiljøer ved arbeidsplassen. 
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Figur 10: Hvordan utvikler du vanligvis din kompetanse til å ta i bruk digitale ressurser i undervisningen?  
Etter studiested. Andelen som svarer i «stor grad». NIFU-rapport (2019), s. 35 

 

Foruten den kompetansehevingen som skjer i fagmiljøet gjennom samarbeidet med praksisfeltet har 

vi utviklet samlingsbasert kompetanseutvikling for alle faglærere i GLU. Innholdet i og 

gjennomføringen av samlingene var et samarbeid mellom Pedagogisk utviklingssenter (PULS), 

grunnskolelærer i delt stilling, Institutt for pedagogikk og Avdeling for lærerutdanning. Samlingene 

ble gjennomført i Undervisningsverkstedet og målet var at deltageren skulle få en praktisk innføring 

i grunnleggende digital kompetanse for lærerutdannere, med særlig vekt på hvordan de kan legge til 

rette for studentaktive arbeidsformer i sin undervisning. På samlingene fikk den enkelte mulighet til 

å teste ut og videreutvikle sin bruk av digitale verktøy som han eller hun allerede bruker eller har 

tilgang til gjennom universitetet, med tett oppfølging og veiledning av kollegaer fra PULS og 

praksisfeltet.        

Rent praktisk har 40 faglærerne fra ulike fagmiljøer deltatt på tre samlinger med ulike temaer. 

Til hvert tema ble det lagt til rette for diskusjon og refleksjon rundt bruk i egen undervisning, med 

mulighet for individuell veiledning etter behov. Ved fullførte tre samlinger fikk faglærer et 

kompetansebevis fra PULS, samt 20 timer overført til sin arbeidsplan.  

 
Samling 1 

• Undervisningsverkstedet 

som læringsarena 

• Teams som 

samarbeidsplattform 

• Samskriving og 

underveisvurdering 

• Skjermopptak og video 

 

Samling 2 

Studentaktive arbeidsmåter med:  

• omvendt undervisning 

• responsverktøy 

• podkast 

 

Samling 3 

• Effektiv og pedagogisk bruk 

av Canvas i 

lærerutdanningene 

• Individuell veiledning, 

erfaringsdeling og 

fordypning 

 

 

Samlingene ble organisert i Undervisningsverkstedet gjennom 3x3 timer med overordnet mål om 

«studentaktive læringsformer».  Innholdet ble utviklet i et samarbeid mellom lærer i delt stilling og 

fagpersoner fra PULS og institutt for pedagogikk med basis i praksisnære arbeidsmåter med 

overføringsverdi til praksisfeltet. Gjennom fire områder (samskriving og underveisvurdering, 

skjermopptak, podkast og omvendt undervisning/responsverktøy) fikk deltakerne innsikt, praktiske 

eksempler og egen erfaring med disse områdene. Utover dette ble det også gitt opplæring i verktøyene 

Canvas og Teams; to verktøy som er tilgjengelige på campus for ansatte og studenter.  
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7.1 Resultater i forbindelse med kompetanseutvikling for faglærere  

Noen av suksessfaktorene som faglærerne på samlingene trekker frem i evalueringene var at: 

• det var tematisk relevant 

• de fikk tett oppfølging (både under og mellom samlingene)  

• det var tid og rom til å prøve ut arbeidsmetodene selv 

• avsatt timer til gjennomføring på arbeidsplanen   

 

Deltageren trekker også frem verdien av å snakke med andre kollegaer på tvers av fag om pedagogiske 

og didaktiske muligheter knytta til teknologi. Gjennom samarbeidet mellom lærer i delt stilling og 

fagpersoner fra UiA sikret vi bred kompetanse for arbeidsmetodene og god kjennskap til 

studentaktive læringsformer som er relevante i skolen i dag. 

 Samtlige av deltagerne oppgir at samlingene har bidratt til at de har utviklet son kompetanse 

i bruk av digitale verktøy og at kompetanseutviklingen har ført til at de har/eller planlegger å teste ut 
noe nytt i møte med studentene. Samtlige er også fornøyde med organiseringen, og her trekkes det 

spesielt frem tre faktorer som anses som viktige: praktisk øving på samlingene, fleksible datoer for 

påmelding, samt mulighet for veiledning mellom samlingene. 16 % svarer at de har benyttet seg av 

støtteressurser mellom/etter samlingene i eget arbeid, mens 58,6% oppgir at de har benyttet seg av 

kollegaer. Dette indikerer en markant økning sammenlignet med tallene fra NIFU-rapporten som 

gjelder hvordan lærerutdannerne ved UiA vanligvis utvikler sin kompetanse til å ta i bruk digitale 

ressurser i undervisningen.      

Noen av utfordringene i forbindelse med kompetanseutviklingen var hvor vidt rammene for 

samlingene er tilstrekkelige for utprøving i egen praksis, og om nivået for innholdet gav rom for 

tilstrekkelig progresjon. Vi gikk ut med en grunnleggende forståelse av arbeidsmåtene; uten behov 

for bakgrunnskunnskap, og erfarte at deltakerne befant seg på ulike nivå og med ulike 

erfaringsgrunnlag for innholdet. Dette ble selvsagt tatt hensyn til, noe også deltageren oppgir at de 

opplevde, men i fremtiden vil det være hensiktsmessig å tilby kompetanseutvikling på ulike nivåer.   

 

Les mer om erfaringer fra kompetanseutviklingen her. 

8.0 Undervisningsverkstedet som arena for kompetanseutvikling   

Parallelt med ProDiG-prosjektet har vi ved UiA planlagt, utviklet og ferdigstilt 

Undervisningsverkstedet (UV). UV er en fysisk læringsarena på campus for utvikling av 

studentaktive, relevante og fremtidsrettede arbeidsformer i lærerutdanningene (Se film). Rommet er 

fleksibelt møblert og fylt med digital teknologi som er i bruk i dagens barnehager og skoler. UV 

brukes som et verksted for undervisning og kan brukes av alle faglærere som underviser i 

lærerutdanningen ved UiA som ønsker å prøve ut ulike måter å undervise studenter på. Det er også 

en arena for studenter i lærerutdanningen som ønsker opplæring og utprøving av ulike arbeidsmåter 

og teknologier, samt praksisfeltet som ønsker kompetanseheving og inspirasjon til sine ansatte eller 

ønsker å bruke rommet som arena for undervisning av elever.  

Rent organisatorisk er UV bemannet av studentmedarbeidere som funger som støtte for dem 

som skal bruke rommet. Studentene kan blant annet gi innspill og ideer under planleggingsarbeidet 

av undervisning og bistå i selve undervisningen. Studentmedarbeiderne har både en god kompetanse 

i de tekniske sidene ved rommet, samtidig som de utvikler sin pedagogiske kompetanse. På den måten 

vil de være en god støtte og gjøre terskelen for å ta rommet i bruk lavere. Til rommet er det også 

tilknyttet ressurspersoner i delte stillinger fra skole og barnehage.  

UV har vært en veldig viktig arena for å få i spill ulike former for samarbeid og utvikling i 

prosjektet, samtidig som prosjektet har gitt positive synergieffekter i utviklingen av rommet gjennom 

nettverk, bruk og utprøving. I prosjektperioden har vi hatt delte stillinger knyttet til UV og de har i 

https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/stor-suksess-med-kurs-for-laererutdannere-ved-uia
https://dchsou11xk84p.cloudfront.net/index.php/extwidget/preview/partner_id/261/uiconf_id/14973541/entry_id/0_f179g9yt/embed/dynamic
https://dchsou11xk84p.cloudfront.net/index.php/extwidget/preview/partner_id/261/uiconf_id/14973541/entry_id/0_f179g9yt/embed/dynamic
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/skoleledere-ser-inn-i-fremtiden
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/undervisningsverkstedet-et-teknologirikt-rom-for-laererstudenter


 
 

31 
 

samarbeid med både faglærere på campus, praksisskoler og studenter utviklet og brukt læringsarenaen 

blant annet gjennom om å ulike former for kompetanseutvikling: 

• Kompetanseutvikling for faglærere på campus (se over) 

• Samarbeidet med skoler som har brukt UV som arena for kompetanseutvikling for sitt 

personale, se eksempler på dette her:  

o Skoleledere ser inn i fremtiden  

o Skoleutvikling i samarbeid med universitetet  

o Inspirerende, teknologisk skoleutvikling 

• Samarbeidet med fagmiljøene og lærerne i delte stillinger som har brukt UV som 

læringsarena for studenter, se eksempler på dette her:  

o Læring for alle i Undervisningsverkstedet  

o Studentaktiv læring i KRLE    

o Kreativ undervisning i norsk 

 

Samarbeidet mellom ProDiG-prosjektet og Undervisningsverkstedet har gitt lærerutdanningene ved 

UiA synergier til å bygge opp og utvikle en felles arena hvor elever, studenter og undervisere fra ulike 

fag og læringsarenaer kan møtes for å utforske, lære av hverandre og bygge nettverk. 

 

Les mer om Undervisningsverkstedet her:  

Undervisningsverkstedet – et teknologirikt rom for lærerstudenter  

Åpnet rom for fremtidens lærere  

9.0 Avslutning og veien videre  

Vi våger å påstå at måten vi prioriterte midlene på, ved å frikjøpe lærere i delt stillinger og tid på 

arbeidsplanen til faglærere på campus, har ført til ønskede effekter og resultater i lys av de to 

målsettingene for prosjektet.  

Følgeforskningen viser at studentene har økt sin profesjonsfaglige digitale kompetanse i 

prosjektperioden og vi har hatt målrettede tiltak for å øke kompetansen hos lærerutdannere i fagmiljø 

og partnerskoler. Prosjektet har bidratt til tverrfaglig samarbeid mellom de fagdidaktiske miljøene og 

samarbeid på tvers av studentenes læringsarenaer. Samarbeidet har ført til bedre 

sammenhenger mellom teori og praksisopplæring, felles utviklingsarbeid og en økt delingskultur 

blant lærerutdannere våre. Gjennom både delte stillinger og skolebaserte workshops har prosjektet 

bidratt til lokal kvalitetsutvikling hos skoleeier og universitet.  

Prosjektet videre bidratt til at store deler av fagmiljøene i utdanningene har fått muligheten til 

å bygge nettverk og lære av hverandre, på tvers av studentenes læringsarenaer og fag. Prosjektet har 

ført til en kulturendring hvor vi i større grad enn før drar nytte av hverandres erfaringer og kunnskaper 

til det beste for studentene og ikke minst elevene. Samarbeidet har ført til en profesjonsretting av 

eksisterende emner, samt opprettelsen av helt nye. Mange av lærerne i delte stillinger forsetter også 

etter endt prosjektperiode og vi har flere lærere på vei inn.  

Noen av disse lærerne er med i nye utviklingsprosjekter som springer ut av ProDiG-nettverket. 

Et eksempel er det DIKU-finansierte STALU-prosjektet som hadde oppstart i januar 2021. Der 

samarbeider de blant annet med norskmiljøet om å utvikle en samisk verden i Minecraft og om bruk 

av virtuell virkelighet som del av etikk-undervisninga i KRLE. 

 

9.1 Anbefalinger og råd basert på erfaringer gjort i prosjektet  

• Legg til rette for mer forpliktende samarbeid mellom lærerutdannere og 

læringsarenaer. Lærere i delte stillinger mellom skole og universitet bidrar som et viktig ledd 

i et slikt samarbeid og bør utvides til å gjelde begge veier og i større omfang. Den erfaringen 

https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/skoleledere-ser-inn-i-fremtiden
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/skoleutvikling-i-samarbeid-med-universitetet
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/inspirerende-teknologisk-skoleutvikling
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/laering-for-alle-i-undervisningsverkstedet
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/studentaktiv-laering-i-krle
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/kreativ-undervisning-i-norsk
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/undervisningsverkstedet-et-teknologirikt-rom-for-laererstudenter
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/aapnet-rom-for-fremtidens-laerere
https://stalu.uia.no/
https://stalu.uia.no/utvikler-samisk-verden-i-minecraft/
https://stalu.uia.no/tar-i-bruk-virtuelle-virkeligheter-i-klasserommet/
https://stalu.uia.no/tar-i-bruk-virtuelle-virkeligheter-i-klasserommet/
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og kompetansen lærere fra praksisfeltet har gjør utdanningene mer praksisnære og 

profesjonsrettet. Det er lurt å ha et konkret prosjekt som partene samarbeider om, hvor begges 

kompetanse er avgjørende for å lykkes (Lillejord & Børte, 2016). I vårt tilfelle har dette 

dreiepunktet vært PfDK, noe som har bidratt til en tydeliggjøring av retningen i møte med alle 

aktører. Skoler og universitetet er to svært ulike arbeidskontekster, med ulik struktur, kultur, 

for eksempel når det gjelder maktforhold, belønningssystemer og undervisningssamarbeid. 

Når lærere fra skolen skal innlemmes i et arbeidsfellesskap på universitetet kreves det dedikert 

tid til samarbeid, tydelig ansvarsforståelse fra begge parter og ledere som følger opp.   

 

• Inngå samarbeid med skoler hvor større deler av et pedagogisk personale planlegger, 

utvikler og gjennomfører workshops med studentene. Det er viktig at dette skjer i 

samarbeid med aktuelle fagmiljøer og at noen har det overordnede koordineringsansvaret. En 

slik måte å samarbeide gir mulighet for å øke kompetansen hos lærerutdannere på begge 

læringsarenaer. For å lykkes med dette er en avhengig av skoleledere som både ser muligheter 

og benytter disse i sitt utviklingsarbeid ved skolen.   

 

• Fagmiljøene må ha et eierskap til tiltak for at de skal ha størst mulig effekt inn i fagene 

og på studentenes læring. Optimalt bør tiltakene utvikles og etableres i fagmiljøene. Legg 

til rette for at dedikerte fagmiljøer som er opptatt av utviklingsarbeid tilknyttet GLU får 

mulighet, ressurser og rom til å teste ut ulike arbeidsformer og aktiviteter. Det er viktig å legge 

til rette for kollektive arenaer for samarbeid og erfaringsdeling.  

 

• Ha et tett samarbeid med ledere på ulike nivåer ved institusjonen og eksterne 

samarbeidspartnere. Det er viktig med rolleavklaringer når det gjelder hvem som har ansvar 

for hva og hvem som skal utføre hvilke oppgaver.  
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