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Sesjon A

9. april kl. 13:00 � 14:30

Symposium fokuselever � rom 1414

I symposiet ønsker vi å sammenligne forskningsfunn fra utviklingsarbeid ved Høgskolen i
Sør-Trøndelag og UiT Norges arktiske universitet vedrørende studieformen «fokuselev» og
diskutere hvordan denne kan videreutvikles i lærerutdanningene. Eksempler på problemstil-
linger som kan reises i lys av presentasjonene: Hvordan videreutvikle praksis som studiearena?
Hvordan kan vi styrke samspillet mellom de ulike kunnskapstypene lærerstudentene møter i
pedagogikk, fag og praksis? Hvordan kan vi øke yrkesrelevansen i utdanninga? Hva er gode
studentaktive arbeidsformer i lærerutdanninga? Hvordan sikre progresjon i utdanninga fram
mot masteroppgaven?

Fokuseleven � eksemplarisk læring og samspillende ekspertise

Nedberg, Audhild & Torunn Klemp, Vivi Nilsen

UiT Norges aktiske universitet
Presentasjonen tar utgangspunkt i et tverrfaglig utviklingsarbeid som ble gjennomført i

lærerutdanninga ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) studieåret
2013/2014. Fokuselevprosjektet er utviklet etter idé fra Høgskolen i Sør-Trøndelag der nær-
studium av fokuselev som studieform i begynneropplæringa er dokumentert gjennom FiGO-
prosjektet (Nilssen & Solheim, under vurdering). Ved UiT er studieformen tilpasset og gjen-
nomført i det andre året i den femårige integrerte lærerutdanninga for 1.-7.trinn. I denne pre-
sentasjonen drøfter vi hvordan studiet av fokuselev styrker utviklinga av «forskerstudenten».
Problemstillinga besvares gjennom svar på følgende forskningsspørsmål:- Hvilke spor kan vi
se av ei forskende tilnærming i studentenes møte med fokuseleven?- Hvilke spor kan vi se av
samarbeid mellom profesjonsfaget, norsk, matematikk og praksisfeltet i studentmaterialet?-
Fungerer det eksemplariske prinsippet som didaktisk innfallsvinkel; tilegner studentene seg
generalisert elevkunnskap gjennom nærstudium av én elev?

Hoveddata i denne kvalitative studien er to fokusgruppeintervju (Flick, 2007; Morgan,
1997), med henholdsvis tre studenter og to praksislærere. Tilleggsmateriale for å konteks-
tualisere studien er studentenes vurdering av eget læringsutbytte og deres fagtekster. Analysen
av studentintervjuet er gjennomført etter den konstant-komparative metoden (Strauss & Cor-
bin, 1998). Meningskondensering (Kvale & Brinkmann, 2009) førte til at formuleringer som
«å bare studere én elev» og «i tillegg til/utenom praksis», stod fram i teksten og fikk og til å
stille spørsmål til materialet som: «Forstår studentene hvorfor de skal snakke med elevene og
få fatt i tankemønsteret deres?» Funnene i studentintervjuet ble brukt som utgangspunkt for
en sammenlignende, deduktiv analyse av intervjuet med praksislærerne. Funn i fokusgruppe-
intervjuene drøftes i lys av Deweys tenkning om lærerstudenten som «student of teaching»
(1904) og om hans teori om undersøkende læring (1938/1997), samt Negts (1977) eksempla-
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Symposium fokuselever – rom 1414

riske prinsipp.
Elevkunnskap, observasjonskompetanse og tilpasset opplæring er de kompetanseområde-

ne som nevnes oftest når Tromsø-studentene vurderer læringsutbyttet i fokuselevprosjektet.
Å se hele eleven, forstå eleven som individ, forstå elevmangfoldet, å kartlegge elevens fag-
lige utvikling og å tilrettelegge undervisninga til den enkelte, er stikkord som går igjen. Et
hovedinntrykk er at studentene vektlegger generell framfor fagspesifikk kompetanse, men
fagtekstene gjenspeiler utvikling av et funksjonelt fagspråk innenfor et videre område. Den
induktive analysen av intervjuene viser at fokuselevarbeidet utfordrer studentenes forståelse
på områder som er vesentlige for utviklinga av ei forskende tilnærming til læreryrket: forstå-
elsen av praksisopplæringsbegrepet, forståelsen av sammenhengen mellom det partikulære og
det generelle, og forståelsen av prinsippet om tilpasset opplæring. Analysen viser at forståel-
sen av hva det innebærer at praksis skal være en studiearena heller ikke er godt utvikla blant
praksislærerne.I fokuselev-symposiet ønsker vi å sammenligne forskningsfunnene i HiST og
UiT og diskutere hvordan studieformen kan videreutvikles i lærerutdanningene.

Å følge en fokuselev � skriving som bro mellom teori og praksis i
lærerutdanninga

Nilssen, Vivi & Randi Solheim

HiST
Presentasjonen bygger på et FoU arbeid hvor lærerstudenter i andre studieår fulgte en fo-

kuselev i praksisklassen. Praksis var organisert som enkeltuker over en periode på 7 måneder.
Det kortsiktige målet med prosjektet var at studentene skulle forstå og uttrykke elevens kunn-
skap i lesing, skriving og matematikk – empirisk og teoretisk. De skulle få innsyn i og gripe
fatt i elevenes begrepsforståelse og tenkning og samtidig få innhold i og forstå fagbegreper de
møtte i teoristudiene. Det langsiktige målet var at de skulle gjøre erfaringer med en viktig
del av læreres arbeid. Å lytte til elever og forstå hva de forstår, er en forutsetning for tilpassa
opplæring. Problemstillinga vi diskuterer i denne presentasjonen, handler om hvordan skri-
ving kan være et redskap som støtter studentenes forståelse av samspillet mellom teoretisk og
empirisk kunnskap.

Prosjektet er utviklet innafor ei sosiokulturell ramme og bygger på teorier om skriving
som medierende redskap. Studentene samlet inn empiri om sin fokuselev gjennom observa-
sjon, lytting og dialog, ulike typer kartlegginger og ulike typer elevarbeid som grunnlag for
en fagtekst. Observasjoner og erfaringer ble skrevet ned underveis og drøfta med praksislærer
og faglærer. Som forskere fulgte vi fire studentgrupper tett. Materialet for denne presenta-
sjonen er ulike tekster skrevet for ulike formål fra 16 lærerstudenter: Logger fra praksis og
skriveseminar, memoer – og sluttproduktet, en fagtekst. Inspirert av Gadamer (1989) stilte vi
spørsmål til tekstene for å kunne se hvordan studentene beskrev og forsto elevenes arbeid i
ulike faser. Hvilke begrep brukte de og hvilken type kunnskap ga de uttrykk for?

Analysen viser at studentene beveger seg fra å beskrive hverdagsobservasjoner i et hverdags-
språk, til fagtekster der de presenterer ny kunnskap med støtte i fagterminologi og relevant
teori. De går også fra beskrivelser av enkelthendelser til å løfte blikket og se overordnede fagli-
ge sammenhenger. Dette skjer gjennom ulike typer tekster. I logger og memoer tar de vare på
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empiri som de går tilbake og analyserer når de tilegner seg mer teoretisk kunnskap. Studien
viser betydningen av å se på praksisfeltet som en studiearena. Gjennom å analysere elevers
kunnskaper ved hjelp av teori utvikler studentene analytisk tenkemåte og evne til argumen-
tasjon, noe som er nødvendige forutsetninger for å oppnå idealet om den forskende lærer. Vi
mener også at et slikt arbeid gir et godt grunnlag for bacheloroppgaven i 3. studieår. Stort
meld. 11, Læreren, rollen og utdanningen (KD, 2009) sier at lærere må utvikle kompetanse i å
analysere elevers læring. De skal tilegne seg et fagspråk som gjør dem i stand til å se, beskrive,
forklare og forstå elevers kunnskaper og læring, slik vi ser studentene i denne studien gjør. I
symposiet vil vi sammenligne funnene i HiST og UiT og diskutere hvordan studieformen kan
videreutvikles i lærerutdanningene.

Å følge en fokuselev - en autentisk oppgave med relevans for fremtiden

Vivi Nilssen og Randi Solheim,

Høgskolen i Sør-Trøndelag
Evalueringer av fokuselevprosjektet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (se beskrivelsen av pro-

sjektet i forrige presentasjon) viser overveldende positive resultater med høye ratinger fra
studentene. I denne presentasjonen drøfter vi hva det var som hadde bidratt til at studentene
opplevde prosjektet som suksessfullt. Drøftinga er basert på en analyse av de kvalitative ut-
sagnene i 494 evalueringsskjemaer innsamla over tre studieår. Den induktive analysen er en
variant av det Strauss og Corbin kaller the flip-flop-technique. Gjennom flere steg med ulike
sorteringer identifiserte vi tre trekk som kan forklare hvorfor studentene opplevde det som
verdifullt å følge fokuseleven: Pendelbevegelsen mellom teori og praksis over tid, autensiteten
ved oppgaven og relevansen for fremtidig yrkesutøvelse. Funnene er analysert og tolket i lys
av Dewey’s begrep educative experiences, erfaringer som har betydning for fremtiden.

Dannelse � rom 702

Hva er dannelse?

Kjølsvik, Idar

HiNT
Hva er dannelse? Utgangspunktet er Universitets- og Høgskolerådets dannelsesrapport og

-definisjon.
Litteraturstudium. Systematisk analyse av litteratur. Materialet er UHRs dannelsesrapport

og litteratur om emnet fra de siste fem årene.
Sju ulike aspekter ved begrepet dannelse. Hvordan bringes disse i sammenheng med skole-

virkeligheten.
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Etisk danning i ulike barnehagepraksiser

Moen, Kathrine

HINT
Danning i barnehagen er et stort tema. Det er mye omtalt og beskrevet, men ikke så enkelt

å konkretisere i praktisk arbeid i hverdagen. I denne sammenhengen velger jeg å fokusere på
de etiske aspektene ved danningsbegrepet. Problemstillinga for dette innlegget er hvordan uli-
ke barnehager tenker og arbeider med etisk danning i praksis, og betydninga av metodevalg
i arbeidet med danning i barnehagen. Jeg vil se på danningsbegrepet i barnehagen, presentere
sentrale funn fra én barnehages arbeid med etisk danning og sammenligne dette med en annen
barnehages arbeid med og forståelse av etikk i praksis. I forlengelsen av denne sammenlignin-
ga, vil jeg ved hjelp av Løgstrup, Afdal og Østrem drøfte bruk av ulike metoder i arbeid med
etikk og danning i barnehagen. Formålet med presentasjonen er å se på to barnehagers ulike
praktiske grep i arbeidet med etikk og danning i hverdagen og drøfte disse i lys av etisk teori.

Metoden er kvalitativ og baserer seg i hovedsak på deltakende observasjon og intervju på
småbarnsavdelinga i én barnehage. Analysen av intervjuene og observasjonene har ledet til
noen kategorier som uttrykker sentralt innhold i denne barnehagens arbeid med etisk dan-
ning. I drøftingsdelen vil jeg i tillegg trekke inn egne observasjoner og erfaringer fra et hospi-
teringsopphold på småbarnsavdeling i en annen barnehage. Der var personalets tenkning og
handlinger i stor grad basert på programmet «De utrolige årene». Disse erfaringene står i kon-
trast til tenkning og prioriteringer i den første barnehagen.Som teoretisk forankring brukes
hovedsakelig Knud Løgstrups teori om «den etiske fordring» (Løgstrup 1956). I tillegg er Øst-
rem (2012) og Afdal, Røthing og Schjetne (2014) aktuell teori for å drøfte danningsbegrepet i
denne etiske sammenhengen.

Mine studier og erfaringer fra de to nevnte barnehagene tyder på at ulike barnehager tenker
og arbeider til dels nokså ulikt når det gjelder etikk og danning i praksis. Begge er opptatt av
etikk i barnehagen, at barn skal veiledes i situasjoner som handler om etiske valg. Ikke desto
mindre har de ulik tenkning rundt hva som må gjøres og hvordan en best kan legge til rette for
barnas moralske utvikling. Jeg vil sammenligne og drøfte disse to ulike barnehagenes tanker
om etikk og danning og om det er likegyldig hvilke metoder vi bruker i «danningsarbeidet»
i barnehagen. For å kunne drøfte det, vil jeg bruke Østrems tenkning om danning og barnet
som subjekt, Afdal, Røthing og Schjetnes tenkning om empirisk etikk i pedagogiske praksiser
og Løgstrups ord om den etiske fordring som taus. Løgstrup understreker at for å svare på den
etiske fordring, må en bruke både innsikt, fantasi / kreativitet og medfølelse, for det finnes
ingen fasit.Jeg ønsker med dette å bidra til diskusjonen om etikk og danning i barnehagen i
skjæringspunktet mellom teori og praksis.

Danning og den naturalistiske vendingen

Sundsdal, Einar

Høgskolen i Sør-Trøndelag
Det er nylig blitt hevdet at det fremste kjennetegnet på vår samtid er naturens gjenkomst.

I denne artikkelen vil jeg argumentere for at denne naturalistiske vendingen – som gjør seg
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like gjeldene enten det handler om sosiale strukturer, kulturelle forståelsesformer, subjektive
identiteter eller individuelle sjelsevner – er av stor betydning for hvordan vi forstår, tenker
og snakker om danning. Danning har i den europeiske tradisjonen vært nært knyttet til ideer
om kultur og kultivering, humanitet og humanisering. Det har handlet om en kultivering av
menneskets indre liv, sjel og personlighet. Den humanistiske tradisjonen slik vi kjenner den
fra Pico via Hegel til Gadamer beskriver gjerne danning som menneskets mulighet og evne
til å løfte seg selv. Det sentrale danningselementet er altså menneskets transcenderende evne.
Danning – i betydningen evnen til å heve seg over naturen – hevdes å være det som skiller
mennesket fra andre dyr (f.eks. Fauskevåg, 2012; Jaeger 1965; Steinsholt, 2013). Det er nett-
opp denne danningsteoretiske grunnantagelsen som settes under press med den naturalistiske
vendingen.

Flere samfunns- og kulturteoretikere beskriver hvordan det har utviklet seg et nytt natura-
listisk paradigme med bred tilslutning (f.eks. Agamben, 2004; Løvlie, 2003; Ramberg, 2005;
Wolff, 2010). Sentralt i dette paradigme står en bestemt oppfatning av mennesket, nemlig
mennesket som et helt ordinært levende vesen, produkt av evolusjonen og tilpasset sitt miljø.
Utsagn av typen mennesket er et ordinært levende vesen fremstår innenfor et naturalistisk
paradigme mer og mer som definisjonen på mennesket. En definisjon som er paradoksal fordi
den impliserer at mennesket ikke har tydelige grenser. Denne definisjonen av mennesket var
frem til for få år siden fruktbar bare innenfor livsvitenskapenes område, men med den natu-
ralistiske vendingen endrer dette seg. På flere og flere vitensområder aksepteres naturalismens
metodologiske utgangspunkt. Det vil si at man anser kognitive prosesser (som persepsjon, hu-
kommelse, læring, fantasi, språk) og mer generelt mentale fenomen (som tenkning, bevissthet,
følelser) som naturfenomen. Et annet element i det nye naturalistiske menneskebildet er at
mennesket er et naturvesen på linje med alle andre. Mennesket er verken mer eller mindre
enn et dyr. Det er ikke bare det at mennesket mangler en særegen essens, men det mangler
i det hele tatt noe som er særegent for det – og her ligger det originale ved samtidens nye
naturalisme. Fra et vitenskapelige perspektiv studerer man selve mennesket gjennom å postu-
lere at ingen av menneskets egenskaper skiller det grunnleggende fra andre vesen i naturen.
Det skjer således en grenseoverskridelse. Den grensen som skilte mennesket fra sin andre –
fra dyret – tråkkes over og viskes ut. Tidligere kunne mennesket defineres enten gjennom sin
forskjell fra eller som en motsetning til alle de andre dyrene, men underlagt livsvitenskapenes
hovedkategori om liv og det levende synes denne grensen etter hvert nokså skrøpelig.

Med dette som bakgrunn vil jeg i denne artikkelen presentere et utkast til et naturalistisk
danningsbegrep. Et danningsbegrep som tar utgangspunkt i John Deweys idé om kontinuitet
i naturen (Dewey, 1916/1985) og Wolfgang Klafkis påstand om at danning må handle om «å
tilstrebe et maksimum av fellesskap» (Klafki, 2001).

Mangfold � rom 1416

�Det er ikkje berre Hokus Pokus å bli norsk� (Lala, 9 år)

Bergset, Gunnhild

Høgskulen i Volda
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Presentasjonen er bygd på ei undersøking i samband med masterarbeid og handlar om
samanhengar mellom krysskulturelle born si mulegheit til å bygge vennskap og foreldra si
inkludering. Fleire faktorar verke inn på om barn kan bygge vennskap med den dei ynskjer
å stå i relasjon til. Barnehagen har mykje å bety , men heimane og foreldra sin situasjon eller
status har også stor innverknad på med kven og korleis borna bygger vennskap. Personalet i
barnehagar får ofte eit inntrykk av at born frå minoritetskulturar bygger vennskap seg imel-
lom. Men kva skal til for at born frå minoritetskulturar kan bygge vennskap med born frå
majoritetskulturen? I fylgje krysskulturelle born som er med i denne undersøkinga har det
mykje å bety at foreldra deira får kjennskap til og kontakt med andre barnehageforeldre slik
at tilliten blir bygd som grunnlag for vidare vennskapsbygging mellom borna. Dei krysskultu-
relle borna hevda at barnehagen kan Bidra til venskapsbygging gjennom å skape møteplassar
mellom foreldre frå minoritetskulturar og majoritetskulturar.

Metoden i undersøkinga var kvalitativ og det vart gjennomført semistrukturerte samtale-
intervju med 7 krysskulturelle barn i retrospektivt lys. Alderen på borna då samtalene vart
gjennomførte var 7-9 år. Temaet var korleis borna opplevde barnehagetida der livet utspelte
seg på to arenaer; ein norsk barnehage og ein heim prega av opphavslandet/kulturen til famili-
en. Samtaleintervjua føregjekk på veg til og frå barnehagen der barnet gjekk og på barnehagen
sin inne-og utearena. I forkant av samtalene med borna gjennomførte eg eit samtaleintervju
med foreldre og barn samla som fungerte som eit «bakteppe» for barneintervjua, men desse
er ikkje refererte i undersøkinga. Studien er knytt opp til identitetsteoriar (t.d. hall, Held
og Mc Grev 1992), teoriar knytt opp til normalitetsbegrepet og individuell/ kollektivistisk
tankegang (Pope 2009, Nsamenang 1992) og relasjonsteoriar (t.d. Schibbye,1988, 2009). El-
les støttar eg meg til aktuell litteratur m.a. frå Spernes og Hatlem (2013), Fandrem (2011),
Østberg (2003) og Gjervan (2006).

Funn. Dette var noko av det borna var opptekne av :Tilhøyrighet og identitet: Like vik-
tig som tilhøyrigheit og identitet knytt til foreldra sin opphavskultur, er borna si mulegheit
for å kunne ha fleire identitetar som delvis overlappar kvarandre og som blir skapt i møte
mellom menneske.Normalitet blir nemnt fleire gongar av borna under samtalene. Retten til å
vere annleis i fellesskapet blir etterspurt.Forståing. Å rette blikket mot barns subjektive indre
oppleving. I undersøkinga legg borna vekt på to sider ved ønske om fortåing: at dei sjølve
skal bli forstått og at foreldra skal bli forstått.Relasjonar. Også når det gjeld dette temaet vi-
ser materialet i undersøkinga at borna er opptekne av to perspektiv. Det eine er bygging av
eigne vennskapsrelasjonar og det andre er foreldra sin sosiale tilknyting og deira kontakt med
barnehagepersonale og dei andre foreldra. Dette ser eg på som viktig å bearbeide og formidle
vidare til studentar og barnehagemedarbeidarar.

Skole- og læringserfaringer i møtet mellom kulturer � utfordringer og
muligheter ved skole-hjem-samarbeid

Dahl Berge, Åsa & Gro Marte Strand

Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling lærer og tolkeutdanning
Vi skal presentere første del av et flerårig prosjekt, hvor formålet er å undersøke hvilken

betydning kontakten mellom hjem og skole har for læringserfaringer og skoleopplevelser hos
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barn og unge, og å kartlegge hvordan kulturelt og etnisk mangfold ivaretas – og eventuelt kan
videreutvikles i skole og nærmiljø. Et annet formål er å utvikle kunnskap om flerkulturell
pedagogikk blant lærerstudenter. Prosjektet har en tredelt problemstilling, der vi i denne pre-
sentasjonen vil vise funn fra den første.Problemstilling:1. Hvilken betydning har samarbeidet
mellom skole og hjem for læringserfaringer og opplevelsen av tilhørighet og mestring i skole
og nærmiljø hos barn og unge med innvandrerbakgrunn?I prosjektets første fase har vi inter-
vjuet 60 elever på 3., 7. og 10. trinn fra 10 ulike skoler. Elevene kommer fra 29 ulike land;
Øst-Europa, Sør-Øst- Asia, Midtøsten, Afrika og Sør-Amerika. Formålet med denne presen-
tasjonen er å presentere elevenes skoleopplevelse og læringserfaringer, og elevenes tanker om
skole-hjem-samarbeidet.

Prosjektet bygger på en fenomenologisk forskningstradisjon hvor formålet er å få tak i en-
keltmenneskers opplevelser av et gitt fenomen (Denzin & Lincoln, 1994; Kvale, 2009).Data-
innsamlingen har foregått som fokusgruppeintervju med elever i grunnskoler i Trøndelagsre-
gionen i perioden 2014-2015 (Marková, Linell, Grossen & Orvig, 2007).Ut fra et sosiokultu-
relt perspektiv er konteksten avgjørende for hvordan mennesker tenker og handler. Gjennom
språklig samhandling og deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter etableres grunnleggende
rammer for hvordan barn forstår og vurderer det som foregår rundt dem (Bakhtin, 1986).Må-
let med skole- hjem-samarbeidet er først og fremst at samarbeidet skal fremme barn og unges
læring og utvikling sosialt, faglig og personlig (Bouakaz, 2009; Nordahl, 2007; Aamodt &
Hauge, 2013).Prosjektet bygger på forskning som indikerer at foreldre med innvandrerbak-
grunn har liten kontakt med skolen (Bouakaz & Persson, 2007; Steen-Olsen, 2013). Videre
sier Bouakaz (2013) at foreldre med innvandrerbakgrunn opplever at de mangler kunnskap
som er nødvendig for å oppnå et velfungerende skole-hjem-samarbeidet.

Hovedinntrykket er at elevene trives godt på skolen og at de har venner der, både etnisk
norske venner og venner med innvandringsbakgrunn. Flere elevere framhever at skolen bør
prioritere grundig opplæring i norsk for nyankomne elever, fordi de opplever norsk som en
viktig faktor for å bli inkludert og for å bli kjent med andre elever.Noen elever sier at det ble
signalisert lave forventninger til dem fra lærere og medelever. Få oppgir å ha læreproblemer.
Elevene opplever å ha støttende foreldre som er interessert i skolen og skolearbeidet, som
hjelper dem med hjemmelekser og deltar på foreldrekonferanser. Noen elever oppgir også
eldre søsken som viktige støttespillere i leksearbeidet.Noen elever mener at foreldrene deres
mangler tilstrekkelig informasjon om skolen og om læreplanen. Noen elever sier at foreldrene
synes at lærerne er for lite strenge og at de har for lite hjemmelekser.

Rett til medvirkning og rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen:
Muligheter, begrensninger og dilemma

Åmot, Ingvild

DMMH
I presentasjonen søker jeg å diskutere muligheter, begrensninger og dilemmaer som oppstår

i praksis når retten til medvirkning skal ivaretas i tiltak for barn med samspillsvansker som i
henhold til opplæringslova har rett til spesialpedagogisk hjelp i norske barnehager.

Innholdet er basert på en kvalitativ undersøkelse med data fra tre ulike norske barnehager.
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Det er gjennomført observasjoner over i alt åtte måneder i de tre barnehagene, det er foretatt
sju fokusgruppeintervju med ansatte og totalt 54 barn har vært i samtale med meg om sin opp-
levelse av å påvirke egen hverdag. Materialet denne presentasjonen bygger på er i all hovedsak
observasjoner og fokusgruppeintervju. Diskusjonen bygger på barns rettigheter, både til spe-
sialpedagogisk hjelp og til medvirkning, ser dette i lys av inkluderingsideologien og begrepet
«participation» som både deltagelse og demokrati i tråd med rådende funksjonshemmings- og
barnehagepolitikk.

Eksempler fra både observasjoner og uttalelser fra ansatte løftes frem for å eksemplifiserer
forskjellige muligheter til å realisere retten til medvirkning i spesialpedagogisk arbeid: Det
handler om å styrke samspill, skape rom for refleksjon i et anerkjennende klima i barnehagen,
og at voksne opptrer aktivt medierende i samspillet mellom barn med vansker og barn flest.
Det eksisterer begrensninger ved at kravet om spesialpedagogiske tiltak og måloppnåelse gir
disse barna annet innhold i hverdagen i barnehagen enn hva barn flest har. Dermed oppstår det
dilemma i ansattes arbeid med barn med samspillsvansker i forhold til at tiltak som skal styrke
samspill og ferdigheter fjerner barna fra det ordinære fellesskapet. Mål om inkludering på lang
sikt skaper hverdager med varierende grad av segregerte tilbud. Ansatte opplever dilemma ved
hvorvidt de skal synliggjøre de særskilte behovene barna med samspillsvansker har, versus å
dekke over vanskene med mål om likhet og likeverd.

Høgskoleundervising � rom 1427

En utforskende student i kroppsøvingsfaget

Danielsen, Karin Helene & Kristin Skaalvik

UIT
Problemstilling: Hvordan styrke forskerstudenten i kroppsøvingsfaget?Et viktig moment

for å utvikle forskerstudenten i den norske lærerutdanningen er å utvikle studentens forsk-
ning og utviklingskompetanse. I faget kroppsøving i den 5-årige integrerte lærerutdanningen
har vi gjennomført to år med undervisning hvor fokuset har vært forskningsbasert under-
visning. For å oppnå en forskningsbasert undervisningen har vi tatt utgangspunkt i Healys
(2005) modell: Å utvikle studentenes forskning og utviklings –kompetanse. Modellen viser
hvordan man gjennom en firedelt kategorisering kan skille mellom det lærersentrerte og det
studentsentrerte i undervisningenVed å tilrettelegge kroppsøvingsundervisningen igjennom
forskningsorienterte oppgaver og arbeidsmetoder, ønsket vi å inviterer studentene inn som
aktive medskapere av egen kunnskap. Arbeidsmetodene vi har benyttet har vært: Problemba-
sert læring (PBL), praksismetodiske opplegg og punktpraksis. PBL metoden utfordrer studen-
tene til studentaktivitet, praksisnærhet og utvikling av profesjonsrelaterte problemløsnings-
kompetanser (Danielsen, 2013). Praktiskmetodiske opplegg tar utgangspunkt i den didaktiske
relasjonsmodellen (Bjørndal og Lieberg, 1978), og gir studentene øving i praksisrelaterte opp-
gaver, samt solid innsikt til fagets innhold og målsetting. Punktpraksis foregår parallelt med
undervisningen og gir studentene tilbud om å fordype seg faglig, reflektere, se helheter og
sammenhenger på ett felles fagområde.

Prosjektet har vært gjennomført to semestre på kroppsøving 30 studiepoeng, fag 3 i den
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5-årige integrerte masteren. N =36 stykkerFor å få frem studentenes opplevelse og erfaringer
med studentforskeren ble studentene oppfordret til å skrive logg, invitert til å svare på et
kartleggingsskjema og delta på en læringskafe.

Studentenes tilbakemeldinger på studentsentrert undervisning, arbeidsmåter og punktprak-
sis er svært positive. Vi tror derfor at vi er på rett vei mot å utvikle et redskap for den forskende
lærerstudent og kroppsøvingslærer. Fokus på å tilrettelegge for forskningsnær undervisning
er relevante for studentenes forståelse av forskning og utviklingsarbeid, og har gjort studenten
mer forskende i sin rolle. Dette kan tyde på at vi har klart å styrke studentenes innsikt i faget,
motivert de til videre faglig og styrket deres evne til kritisk tenkning.

Hva er forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsforskning?

Hoveid, Halvor

NTNU
Forholdet mellom teori og praksis kan beskrives både fra en teoretisk posisjon og fra en

praktisk posisjon. Fra den teoretiske posisjonen ligger det en funksjon i teori som knytter
det sammen med evnen til å tenke, og evnen til å tenke utvides når vi greier å fri oss fra
alle de føringer vi har fra vår eksistens i verden som deltakere i praksisfellesskap. Det gjør
at vi fra en teoretisk posisjon ønsker å gjøre teorien fri fra våre formidlede og uformidlede
praktiske føringer. For at vi skal kunne tenke fritt må teori skape stor distanse til praksis.
Fra en praktisk posisjon er formålet med teori og tenkning å forbedre praksis. Da vil det
være naturlig at en ønsker å styrke båndene mellom teori og praksis slik at teorien får en
funksjon som hjelp for å forbedre praksis. Teori skal kunne anvendes. Teori har sin verdi
gjennom anvendelse i praksis. Det følger av dette resonnementet at de nevrologiske prosesser
som vi kaller læring, innskrives ulikt i de to ulike beskrivelsene av forholdet mellom teori
og praksis. I lærerutdanningen som i utdanning generelt, er det mye innhold som ikke har
en avklart posisjon og det arbeides for lite med hva slags posisjon det aktuelle lærestoffet har.
Problemstillingen er: Hva slags læreprosesser uttrykkes og forestilles i forskningsartikler om
lærerutdanning? Formålet med presentasjonen er å vise at to helt legitime posisjoner i læreres
utdanning ofte blir uklart presentert og det skapes vansker i læreres lesing og handling.

Arbeidet er en meta-studie av forskningsartikler som tar opp problemstillinger som dreier
seg om forholdet mellom praksis og teori i lærerutdanningen. Studien fokuserer på artikler
fra en nederlandsk forskningskultur som arbeider utfra en læringspsykologisk posisjon (Kort-
hagen, Wubbels, m. fl). Den forskningskulturen jeg selv er en del av har arbeidet med et
materiale som vi har felles med den nederlandske kulturen. Det er videoer fra læreres arbeid
i klasserommet. Studiet bruker denne praktiske situasjonen og det datamaterialet vi har fra
dette, for å finne en metodisk posisjon som gjør det mulig å drøfte disse spørsmålene.

Den nederlandske forskningskulturen som studiet fokuserer på, arbeider med å lage mo-
deller for å lage sammenhenger mellom teori og praksis i lærerutdanning. Mitt metastudie
problematiserer disse arbeidene og søker etter posisjoner for å drøfte de forskningsmetodene
som brukes og måten de trekker konklusjoner for lærerutdanning utfra dette. Det som er de
viktigste funn er forholdet mellom de ulike språkbruksmønstre som finnes. Dette er ikke bare
knyttet til de to ulike språkformene som brukes i teori og i praksis, men stikker dypere i for-
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hold til forståelse av bevegelse slik vi tenker det som tid og referansested. Jeg ønsker å komme
nærmere en beskrivelse av disse ulikhetene i språkformer og aktualisere hvordan dette kan
utvide perspektivene på læring i lærerutdanning.

Frå lærar til profesjonell lærar - gjennom skulebasert vidareutdanning

Syse, Ingrid & Dorthea Sekkingstad

Høyskolen i Sogn og Fjordane
Skulebasert kompetanseutvikling er den strategien som no blir lagt til grunn for kvalitetsut-

vikling på ungdomstrinnet, og målet med denne kollektive læringsforma er å styrkja lærings-
kulturen i skulen for å fremja skuleutvikling (Helstad og Møller, 2013). I ei undersøking av
piloteringa av ungdomstrinnsatsinga 2012-2013, der skulane deltok i skulebasert etterutdan-
ning i lesing, rekning, klasseleiing og/eller vurdering for læring, undersøkjer dei m.a. lærarane
sine oppfatningar av, om, og på kva måte etterutdanninga påverkar praksis, styrkjer lærings-
prosessane og den samla kompetansen for læring på skulen. Undersøkinga vart gjennomført
medan skulane deltok i etterutdanninga, og det blir peika på ulike faktorar som bidreg til læ-
ring i skulen (Postholm m.fl. 2013). Vår studie rettar seg derimot mot lærarar som har delteke
på skulebasert vidareutdanning i klasseleiing, og undersøking er gjennomført halvtanna år
etter avslutta utdanning. Føremålet er å sjå nærare på i kva grad lærarane opplever endringar
etter gjennomført skulebasert vidareutdanning. Problemstilling er: I kva grad opplever lærarar
endringar etter å ha delteke på skulebasert vidareutdanning i klasseleiing, kva kjenneteiknar
desse endringane og korleis forklarer lærarane desse?

Empiri er henta inn gjennom fokusgruppeintervju med to lærargrupper og leiargruppa ved
ein ungdomsskule der alle har gjennomført skulebasert vidareutdanning i klasseleiing. Vi har
valt ei fenomenologisk tilnærming for å få tak i lærarane sine opplevingar og erfaringar. Gjen-
nom ei temasentrert analyse av intervjua har vi søkt etter ei heilskapstilnærming. Innhaldet
er fortetta, tolka og kartegorisert ut frå kva informantane opplever som dei viktigaste end-
ringane og korleis dei forklarar desse endringane (Kvale et al, 2009). Funna blir drøfta i lys
av teori om situert læring i praksisfellesskapen (Warford, 2011; Lave og Wenger 2000, 2003
), aksjonslæring (Engström, 2001; Tiller, 2006), kunnskapsutvikling i organisasjonar (Wells
1999) og utvikling av profesjonell kapital (Hargreaves og Fullan, 2012).

Funna våre tyder på at dei mest sentrale endringane er knytt til måten lærarane samhandlar
og snakkar med kvarandre på. Dei opplever seg meir profesjonelle i utøvinga av lærarrolla
og har fått ein styrka yrkesstoltheit. Dei seier t.d. at dei handterer elevar og situasjonar på
nye måtar. Dette koplar dei m.a. til at dei har tileigna seg teori slik at dei no brukar fagter-
minologi meir. Dette opplever dei forenklar kommunikasjonen mellom lærarane. Det vert
også trekt fram som positivt at vidareutdanninga set krav til mellomliggjande skriftleg, indi-
viduelt arbeid med refleksjon over utprøvinga i tillegg til refleksjon over eigen praksis saman
med kollegaer . Desse funna kan vera nyttige innspel med tanke på innhald og organisering
av skulebasert kompetanseutvikling generelt. Det kan også vera eit bidrag inn mot korleis ein
legg til rette for kompetanseheving gjennom ulike vidareutdanningstiltak – noko regjeringa
satsar på gjennom strategien Lærarløftet. Utprøving av kollega-/teambasert vidareutdanning
blir her m.a. foreslått.
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Å lykkes i lag � samhandling, politikk og administrasjon

Hartman, Margrete

Universitetet i Nordland
Presentasjonen er en del av et selvorganisert symposium, bestående av fem ulike forsknings-

bidrag fra prosjektet «Gode skoleeiere». Over en periode på snart 2 år har vi samarbeidet med
skoleeiere fra 28 Nordnorske kommuner, med formål om å øke samhandlingen mellom po-
litikere og administrasjon i skoleeierskapet. Min presentasjon belyser hvilke utfordringer og
kriterier for suksess som gjør seg gjeldende for samhandlingen mellom disse to partene, admi-
nistrasjon og politikk. Hvordan kan to parter med så ulike roller og funksjoner spille på lag
om å få ballen i mål? Problemstillingen er: Hvordan skal skoleeierskapet, bestående av politisk
og administrativ part, best kunne lykkes i samhandlingen om å sikre kvalitet og utvikling i
skolene? Hvilke utfordringer og hvilke suksessfaktorer er gjeldende for et produktivt og godt
samspill?Formålet med denne presentasjonen er å synliggjøre kompleksiteten av skoleeierska-
pets funksjon, og å dokumentere hvordan nordnorske kommuner jobber for å lykkes i rollen
som skoleeier.

Prosjektet er utført i form av aksjonsforskning, der utvikling og innovasjon, drevet frem av
handlende kraft, har vært knutepunktet. Deltakende kommuner har utformet egne aksjons-
planer, som er blitt iverksatt i løpet av prosjektperioden. Vi som forskere har vært med i pro-
sessen som utviklingsaktører og tilretteleggere, ved å bidra til et sterkere fokus på samhandling
mellom politikk og administrasjon. Målet har vært å få til gode (aksjons-) læringsprosesser
blant skoleeierne, og stimulere til endring og utvikling på veien fremover. I prosjektperioden
er det systematisk blitt samlet inn data gjennom redskap som Pedagogisk loppemarked, stå-
stedsanalyse, og diverse evalueringer. I tillegg er det blitt gjort intervjuer og observasjoner
under samlinger og ved besøk i kommunene. Analyse av resultater fra oppgave «GAGén»,
utgjør også en del av datagrunnlaget for denne forskningen.Andre innfallsvinkler for teori
og forskning er knyttet til organisasjonslæring, skoleutvikling og verdsettende ledelse (Tiller,
Jøsendal, Langfjæran og Roald, Fullan, Lillejord, Irgens, m.fl.).

Det er tydelig at samhandlingen mellom politisk og administrativ part i skoleeierskapet
fungerer ulikt i Nordnorske kommuner. Noen skoleeiere er kommet langt på vei når det gjel-
der endring og utvikling i forhold til kvalitetssikring av læring i skolen. Andre kommuner
er ikke kommet like langt, men man kan skimte konturene av et godt fremtidig samarbeid.
Forskningsresultater tyder på at kriterier for å lykkes som skoleeier, i forhold til å få til en god
samhandling mellom politikk og administrasjon, først og fremst henger sammen med faktorer
som dialog, kunnskap, rolleforståelse og gjensidighet. Utfordringer i samspillet springer ut fra
partenes ulike roller og funksjoner, som kan føre til ulike agenda og målsettinger. Utfordrin-
gen blir da for hele skoleeierskapet å kunne «dra i samme retning». Dette forskningsarbeidet
bidrar til feltet ved å kartlegge fallgruver og høydepunkt på veien mot endring og utvikling
av et aktivt og produktivt skoleeierskap.
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Det tvetydige skoleeierskap

Brattvoll, Morten

Norges arktiske universitet, UiT
Våren 2012 tok Kommunesektorens organisasjon (KS) Nord-Norge kontakt med Univer-

sitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø for å utvikle skoleeierskapet i landsdelen. Noen
måneder senere ble det etablert en styringsgruppe bestående av representanter fra Fylkes-
mennene i Nordland, Troms og Finnmark, de to universitetene, samt KS. Prosjektet «Gode
skoleeiere» ble etablert, og den 7. og 8 oktober 2013 ble den første samlingen gjennomført.
Her deltok omlag 30 kommuner med representanter fra både det politiske og det administrati-
ve nivå. I dette bidraget er det to sentrale temaer som vil bli gjennomgått. For det første vil det
gjøres en kritisk vurdering av selveste idéen om en sterkere sammenbinding av det politiske
og det administrative nivået. Hva menes egentlig med dette, og hva slags dilemmaer reiser seg
i kjølvannet av en slik tanke? For det andre vil de virkemidlene som kommunene tar i bruk
for å binde sammen de to nivåene bli belyst og analysert.

I prosjektperioden har vi på en systematisk måte samlet inn data fra de kommunevise ak-
sjonene gjennom blant annet pedagogisk loppemarked, SWOT analyser, evalueringer av både
samlinger og arbeid mellom samlinger. I tillegg er det gjort notater i forbindelse med samta-
ler og besøk i flere av kommunene. I tillegg til dette «prosjektgenererte» materialet vil også
skriftlige dokumenter som administrasjonen forelegger det politiske nivå bli brukt for å set-
te lys på forholdet mellom politikk og administrasjon.Det første temaet som handler om
sammenbindingsidéen, vil bli belyst gjennom teorien om det ansvarlige byråkrati, og teorien
om det representative byråkrati (Lægreid og Olsen 1978). Den andre delen som omhandler
det virkemiddelsettet, eller det «bindingsverket» som kommunene bruker, så vil denne delen
av presentasjonen bli sett i lys av instrumentell organisasjonsteori og nyinstitusjonell teori
(Christensen og Lægreid m.fl. 1998) .

I den empirien som er tilgjengelig gjennom prosjektet finnes det skriftlig materiale som
sier noe om hva som trekker nivåene sammen, og hva som skyver dem fra hverandre. I all
den tid det kan argumenteres for at det er behov for å regulere forholdet mellom politikk
og administrasjon på en hensiktsmessig måte, vil dette bidraget kaste lys over de virkemid-
lene som rent faktisk bidrar til å virke inn på dette forholdet. Her handler det med andre
ord om bidra til praktisk anvendbare innsikter om målmiddelsammenhenger. Her vil den
rasjonelle/instrumentelle organisasjonsteorien tjene som analyseredskap og et slags anvend-
bart verktøy. Den nyinstitusjonelle teorien vil i særlig grad bidra til å forklare møtet mellom
politikk og administrasjon gjennom saksforberedende dokumenter fra administrasjon til poli-
tikere. Noen sentrale stikkord her er administrativ innpakking og politisk utpakking av slike
dokumenter.
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Empati i 2 - 3 åringers samspill

Nergaard, Kari

DMMH
En Fou-studie som har som formål å få økt kunnskap om hvordan støtte opp om barns

empatiutvikling, som en forebyggende faktor mot mobbing. Forskningsspørsmål: Hvilke em-
patiske handlinger kan vi se i 2 – åringers samspill?Forskning på mobbing i skolen viser at
tiltak som har til hensikt å støtte opp om barns empatiutvikling vil virke forebyggende mot
mobbing og aggressiv atferd, og har positiv effekt både på individnivå og det sosiale miljøet.
Det fremheves at barnehagens viktigste rolle i arbeidet mot mobbing er å tidlig identifisere
barn med sosiale sårbarheter og begynnende mobbeatferd, og iverksette tiltak som vil styrke
barnas sosiale kompetanse og empatiske utvikling. Barnets evne til empati er en betydnings-
full faktor for å fungere godt i sosiale relasjoner og for å kunne delta i lek og samspill med
jevnaldrende. Økt kunnskap om hvordan empati uttrykkes i 2 – 3 åringers samspill vil være
et bidrag til å øke kunnskapen om hvordan barnehagepersonalet kan arbeide med barns sam-
spillsrelasjoner for å støtte opp om enkeltindividets empatiutvikling og bidra til et empatisk
miljø.

Min studie er gjennomført i en barnehage hvor jeg gjennom videoobservasjoner av en liten
gruppe 2 – 3 åringer i deres lek og samspill har hatt fokus på hvordan de responderer empa-
tisk på hverandres følelsesuttrykk. Forskning på empati viser til biologiske og psykologiske
perspektiver på empatibegrepet hvor empati som en medfødt emosjon som videreutvikles til
handling ut i fra komponentene affekt, kognisjon og motivasjon (Hoffmann, 1987 og Fesh-
bach, 1997). Evnen til empati betinges av evnen til desentrering, mentalisering og intersub-
jektivitet (Mead, 1934; Fonagy & Target, 1996 og Stern, 2004), som har mye med evnen til
samspill å gjøre. Ved å se empati i sammenheng med Mead‘s (1934) sosialpsykologiske teori
« Å ta den andres perspektiv» blir rolletaking og empati to distinkte prosesser hvor evnen
til empati er betinget av evnen til affektiv rolletaking. Disse teoretikerne har vært sentrale i
mitt analysearbeid av filmmaterialet. Gjennom en hermeneutisk analyse av empiri, teori og
kontekstuelle forhold, har jeg fått økt kunnskap om hvordan empati utrykkes mellom 2 –
3 åringene i deres lek og samspill. Dette refleksjons - og tolkningsarbeidet har gitt meg nye
oppdagelser og således utvidet min forståelse av fenomenet empati i små barns samspill.

Dette Fou arbeidet har gitt meg ny kunnskap om av hvordan empati uttrykkes mellom 2 –
3 åringene og hvordan de empatiske handlingene er innfiltrert i hele deres samhandlingsform.
Deres kroppslige uttrykk er et medium for deres perspektiv og forståelse av situasjonen, og
hvor deres handlinger rettet mot den andre er bevegelige i tråd med den stadige tolkningen
de gjør av hverandres uttrykk. Følelser er mye mer enn bare glede, sorg, sinne og redsel,
følelser omfatter mange ulike dimensjoner som f.eks sjalusi, skuffelse, tristhet, fortvilelse,
lykke, lekenhet og tillitsfullhet (Ôhman, 1996). Empati handler om å kunne ta imot og forstå
mangfoldet av de følelsesbudskap som uttrykkes, og respondere i en hensiktsmessig måte for
den andre (Holm, 2005). Jeg ser at barn har lettere for å lese andres affektive deling av følelser,
da de lettere forstår hverandres kroppslige uttrykk fremfor f.eks de verbale. I barnas lek og
samspill ser jeg hvordan de kontinuerlig navigerer seg etter hverandres uttrykk, innspill og
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gjensvar, og hvor evnen til empati har en stor betydning for deres evne til samspill med andre.
Det å støtte opp om 2 – 3 åringens empatiutvikling vil være en betydningsfull faktor for å
kunne fungere godt i sosiale relasjoner og for å delta i lek og samspill med jevnaldrende.

Kjære ettåring. Nå skal du tilvennes!

Engesæter, Mari

Høgskulen i Sogn og Fjordane
I denne presentasjonen ser jeg nærmere på hvordan det er vanlig å presentere oppstarten for

ettåringer i norske barnehager. Når små barn begynner i barnehage omtales gjerne oppstarten
som tilvenningsfasen. Tilvenning som begrep mener jeg gir barna en svært passiv rolle. Be-
grepsbruken kan vise til at barna skal venne seg til å være i barnehagen og venne seg til å være
uten foreldre. En slik forståelse av barnas rolle er ikke forenelig med nyere småbarnsforskning.
Jeg er derfor interessert i å se på opplegg og begrepsbruk rundt oppstart i barnehage, fordi
jeg mener dette indirekte kan si noe om hvilke praksiser og faglige begrunnelser som ligger til
grunn for arbeidet med de yngste barna i en avgjørende fase av deres liv i barnehagen.

Jeg har gått gjennom 50 tilfeldig utvalgte barnehager sine nettsider og sett hva de legger ut
om oppstart i barnehagen. Resultatet ser jeg opp i mot tilknytnings- og sosialiseringsteori, og
nyere diskusjoner rundt dette.

Det helt sentrale funnet er at informasjonen barnehagene legger ut ser ut til å være tilnær-
met identisk. Opplegget rundt tilvenning ser stort sett ut til å legges opp likt uavhengig av
type barnehage, landsdel, by eller bygd. Diskusjonen dreier seg om eventuelle faglige eller
praktiske begrunnelser for dette tilsynelatende unisone opplegget, samt en diskusjon rundt
begrepet tilvenning. Ved å ta utgangspunkt i tilknytningsteori, sosialiseringsteori og nyere
småbarnsforskning forsøker jeg å se på mulige praksiser og faglige begrunnelser for opplegg
og begrepsbruk rundt oppstart i barnehagen.

Samspillsbobler

Kyrkjebø, Trude

NLA høgskolen
Hva kjennetegner små barns samspill, og hvilke muligheter har de til å bygge relasjoner

med hverandre i barnehagens hverdagsliv?Rammeplanen understreker at tidlige erfaringer
med jevnaldrende har stor betydning for barnas samspillsferdigheter og gjør barnehagen til
en viktig arena for sosial utvikling og læring. Det er komplekse og sammensatte strømninger
som danner bakteppe for min problemstilling. FNs barnekonvensjon poengterer barns legi-
time rett til deltakelse, ivaretakelse og beskyttelse. I dette ligger det en forståelse om at barn
fra de er små har verdier og intensjoner som de handler ut ifra. I møter mellom barn ligger
det rom for danning, identitetsutvikling, betydningsfulle relasjoner og meningsskaping. Jeg
har i min undersøkelse sett på betydningen av samspill og relasjoner med jevnaldrende, samt
vilkår og premisser for dette. Min tilnærming i kan være et bidrag til hvordan vi kan forstå
små barns mulighet for deltakelse i form av relasjonelt samspill i et miljø utenfor familien.
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Kvalitativ forsknings tilnærming med observasjon som metode og en barnegruppe med 12
barn i alderen 1-2 år som det «feltet» jeg gjør undersøkelsen i. Min empiri bygger på filmse-
kvenser av barnas sosiale omgang med hverandre, understøttet av feltnotater og loggføring
etter observasjoner inspirert av rollen som «beskjeden gjest. Et lite utvalg av transkripsjonene
fra videomaterialet presenteres som små episoder eller «bobler» som er analysert og tolket
i lys av teoretiske perspektiv og aktuelle forskning og. Med utgangspunkt etiske og filoso-
fiske tenkere som har hatt betydning for grunntanker i pedagogisk arbeid som blant annet
Løgstrup og nærhetsetikk Lèvinas og møtes etikk, Buber og møtepedagogikk, Bakhtin og
dialog, og Merleau-Ponty og kroppsfilosofiser drøfter jeg mine funn i lys av nyere studier
rundt små barn og barnehagens hverdagsliv knyttet til meningskaping, vennskap, små barns
etikk, «agency», det lille barnet som medborger, danning og medvirkning, lek og læring og
forhandlinger i lek.

I mitt analysearbeid av samspillsekvenser mellom barna fant jeg at disse kan forstås som
såpebobler, så gripende og så skjøre, så meningsfulle og så sårbare på samme tid. Samtidig
danner atmosfæren, i dette tilfellet det pedagogiske miljøet, premissene for samspillsboble-
nes vilkår. I mangfoldet og dimensjonene i barns møter med hverandre deler jeg dette i tre
kategorier. Den ene er i det som er voksenstyrt, motsatt er det som er barneinitiert og uten-
for voksnes oppmerksomhet. Den tredje kategorien er i spenningsfeltet mellom disse, og her
ligger det både muligheter og begrensinger som er prisgitt omsorgspersonens gode blikk og
forståelse for barnet og barns deltakelse i et felleskap i møter med andre barn. Dette er et om-
råde som unndrar seg pedagogisk oppmerksomhet fordi det ikke lar seg måle og tallfeste. Jeg
bruker såpebobler som en tankemodell for mine funn og drøfter sentrale elementer i nyere
diskurser rundt småbarnspedagogikk, barnehagens mandat og pedagogens rolle.

Kunst og estetikk � rom 1520

Å lage bilde bok - på Gangnamsk vis (gangnam style)

Jæger, Henriette

Høgskolen i Oslo og Akershus
Presentasjonen omhandler deler av forskningsprosjektet «Med digitale verktøy inn i teks-

ten», som ble gjennomført i en barnehage med svært høy andel barn med annen språklig
bakgrunn enn norsk (90 %) i Osloområdet våren 2014. Hovedmålet med prosjektet var å
undersøke hvordan man gjennom ulike estetiske innganger, deriblant å lage bildebøker med
digitale verktøy, kunne arbeide med og skape forståelse av to kompliserte tekster: Arkime-
des og brødskiva (Hans Sande og Gry Moursund) og «Firkløvervalsen» av Rasmus Rohde.
Prosjektet hadde flere problemstillinger og flere faglige innfallsvinkler i forlengelsen av og in-
nenfor dette målet. Min innfallsvinkel til prosjektet er en bildebok laget av Ayaan på seks år,
som drar veksler på egne medieerfaringer i arbeidet med sin bildebok. Han skaper en digital
bok bestående av tale og tegninger med bildebokapplikasjonen BookCreator sammen med en
av de voksne deltakerne i prosjektet. Det empiriske materialet ble hentet inn i en barnehage
i Osloområdet våren 2014. Materialet består av bildebøker laget med BookCreator, samt ob-
servasjoner i form av videoopptak, bilder, notater og praksisfortellinger. Til grunn for denne

20



Kunst og estetikk – rom 1520

prestasjonen ligger en bildebok laget av Ayaan, samt notater skrevet ned i etterkant av proses-
sen. Sentrale innfallsvinkler til materialet er Corsaros begrep «interpretive reproduction» og
Junckers begrep «den fjerde dimensjon», som på ulike måter omhandler måten barn forholder
seg til kulturprodukter på, både utenfor og innenfor en pedagogisk setting.

Flere rapporter det siste året har pekt på at barn i stadig økende grad er brukere av media
og får erfaringer som nødvendigvis vil tas inn i barnehagekonteksten. Presentasjonen hviler
på en forståelse av barns medieerfaringer som sentrale og relevante innganger til arbeid med
komplekse tekster i barnehagen. Jeg vil drøfte Ayaans prosess fram mot ferdig bok i lys av be-
greper som barnekultur, medieleik, prestasjonsfrie (mulighets)rom og pedagogens rolle som
mediator for barns kulturelle uttrykk innenfor den pedagogiske praksisen. Jeg ønsker å vise
hvordan den voksnes anerkjennelse av Ayaans erfaringer og kompetanse muliggjør hans del-
takelse i prosjektet og skaper en inngang til den komplekse bildeboka. Tekstkompetanse, her
forstått som en oversettelse av den engelske begrepet literacy, og teori om hvordan barn tileg-
ner seg tekstkompetanse i en barnehagesetting, vil være omdreiningspunkt for drøftingen.

�Den gode viljen� - hvordan kompetanse og mestringsfølelse gjenspeiles i
musikkaktiviteter i barnehagen

Torgersen, Jan Ketil

Dronning Mauds Minne Høgskole
Barnehagens arbeid med Rammeplanens ulike fagområder er avhengig av personalets kom-

petanse innen de ulike områdene. «Kunst, kultur og kreativitet» er et sentralt fagområde som
kan relateres til nesten all aktivitet som foregår i barnehagen. Innenfor fagområdet finner vi
musikk og musikkaktiviteter, som også har en tradisjonelt sterk posisjon i barnehagens pe-
dagogiske arbeid. Jeg har sett nærmere på hvordan barnehagelærerens musikkompetanse og
følelse av mestring i musikkaktiviteter, gjenspeiles i disse aktivitetene. Dette blir mitt forsk-
ningsspørsmål i prosjektet.Bakgrunnen for prosjektet er en spørreundersøkelse jeg har gjen-
nomført i barnehager i Trondheim og omegn om musikkarbeid i barnehagen. I resultatene av
denne undersøkelsen kom det blant annet fram at det var ulike nivå på musikkaktivitetene i
barnehagene, både når det gjaldt kvantitet og kvalitet. Det var også tendenser i datamaterialet
på at informantenes musikkompetanse og oppfatning av sin egen musikalitet, hadde sammen-
heng med måtene de arbeidet med musikk på i barnehagene.

For å komme nærmere inn på det som kunne ligge bak disse resultatene, ble det gjen-
nomført dybdeintervju med tre av informantene. Målet med dette var å få understøttet eller
svekket tendenser fra spørreundersøkelsen. Metode for innsamling og analyse av det empiris-
ke materialet er fundert innenfor kvalitativ forskning, med psykologisk fenomenologi som
tilnærmingspunkt. Creswell (2007) fremhever to retninger innenfor fenomenologisk tilnær-
ming: Hermeneutisk fenomenologi, og empirisk, transcendental, eller psykologisk fenomeno-
logi. Mens den hermeneutiske fenomenologien er rettet mot levd erfaring (fenomenologi) og
tolkningen av livets «tekster» (hermeneutikk), fokuserer den transcendentale/psykologiske
fenomenologien mer på beskrivelsen av deltakernes opplevelser/erfaringer. Det finnes ulike
oppfatninger og teorier på musikalitet og hva det vil si å være musikalsk. To hovedretnin-
ger innen musikalitetssyn er den relativistiske og den absolutte retningen (Brändström 1997,
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i Angelo 2012). Mens den relativistiske retningen peker på et bredt ikke-elitisk perspektiv,
handler absolutt musikalitetssyn om medfødte evner som ikke alle har (ibid.).

Funn viser at det er en viss sammenheng mellom informantenes syn på egen musikalitet
og deres mestringsfølelse i ledelse av ulike musikkaktiviteter i barnehagen. Dette underbyg-
ger tendenser fra spørreundersøkelsen. Formell musikkompetanse er ikke nødvendigvis av-
gjørende for mestringsfølelsen. Uformell kompetanse som er ervervet gjennom barndom og
ungdom, kan ha betydelig innvirkning på musikkarbeidet. Mestringsfølelse og refleksjonsnivå
kan vokse frem gjennom yrkes- og livserfaring, noe som underbygger oppfatningen av at mu-
sikkfaget er et modningsfag. Gjennom dette prosjektet håper jeg å få svar på hvilke hindringer
som eventuelt ligger i vegen for at barnehagelæreren skal kunne legge til rette for musikalske
aktiviteter i barnehagen på lik linje med andre aktiviteter. Denne innsikten vil kunne bidra til
utviklingen av musikkundervisningen i barnehagelærerutdanningen og føre til at flere barne-
hagelærere ser og får utviklet sin kompetanse og mestringsfølelse i musikkarbeid i barnehagen.

Kunst i barnehagen - artikulasjon av kunnskap gjennom profesjonsmøter

Sæther, Morten

DMMH
Hva kan barnehagelærere og kulturskolelærere lære om kunstnerisk virksomhet i barneha-

gen gjennom samarbeid?
Fokus i denne presentasjon handler om artikulasjon av kunnskap knyttet til kunstnerisk

arbeid i barnehagen. Presentasjonen handler om profesjonsmøter mellom barnehagelærere
og kulturskolelærere og hvordan implisitte og eksplisitte kunnskaper kommer til uttrykk
gjennom refleksjon.

Metode Presentasjonen bygger på kvalitative forskningsintervju basert på et forskningsar-
beid der fire prosjektgrupper. Forskningsdeltakerne har bestått av barnehagelærere og kultur-
skolelærere. Data- materialet består av transkripsjoner av fire videopptak av gruppeintervju.
Analysen av materialet er inspirert av en tematisk narrativ analyse og til dels dialogisk tema-
tisk analyse ((Riessmann 2008, Polkninhorne 1995)

Teoretisk forankring i dette prosjektet knyttes til estetisk teori (Small 1998, Valberg 2006
og Borriauid 2007) samt profesjonsteorier (Abbott 1988, Angelo 2012, Grimen 2008, Terum
2008 og Åsvoll 2009).

Drøftingen handler om hvordan profesjonsmøtene i forskningsprosjektet kan bidra til å
artikulere relevant kunnskap for kunstnerisk arbeid i barnehagen. Tema som legitimering, og
forholdet mellom formelle og uformelle situasjoner blir sentralt her.

Ledelse � rom 1521

Motiverte assistentar?

Børhaug, Kjetil & Dorthea Sekkingstad

Universitetet i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane
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I norske barnehagar er om lag 2/3 av dei tilsette ikkje utdanna barnehagelærarar. Det vil
seia at kvaliteten og effektiviteten i barnehagesektoren er avhengig av denne gruppa. Det er ei
utfordring både å rekruttera og halda på desse medarbeidarane. I tillegg kan det vera ei utford-
ring å leggja til rette for at arbeidet deira held eit godt fagleg nivå, i ein arbeidssituasjon der
den fagleg ansvarlege pedagogiske leiaren ikkje alltid er til stades. Vi veit frå anna forsking at
personalleiing er av dei aller høgast prioriterte oppgåvene til norske barnehagestyrarar. Det er
grunn til å tru at assistentane er ein viktig del av dette. Innsikt i korleis assistentane vert moti-
vert er eit viktig bidrag til korleis ein best kan forvalta dei menneskelege ressursane i sektoren.
Med utgangspunkt i dette spør vi om kva som kjenneteiknar assistentane sin motivasjon, og
kva som er viktig for å oppretthalda motivasjon i arbeidet.

Empirien vår byggjer på eit intervjumateriale med 14 assistentar i private og offentlege, små
og store barnehagar. Vi har valt ei temasentrert analyse, der vi har søkt etter ei heilskapleg
tilnærming. Her har vi lagt til grunn eit motivasjonsteoretisk perspektiv, og med det ventar
vi at mobilisering av assistentane som personalressurs heng saman med motivasjonen deira
(Kuvaas 2008). Motivasjon vert her forstått som ei indre drivkraft, der motivasjon ligg i sjølve
utføringa av arbeidet. Funna vert analysert og drøfta i lys av sosial kognitiv teori og forvent-
ning om meistring (Bandura 1997), teori om forventning og verdiar (Wigfield og Eccless,
1992, 2000), sjølvbestemmelsesteori (Deci og Ryan 2000) og teori om jobbkarakteristika –
modellar(Hackman og Oldham 1980).

Det er mykje som tyder på at assistentane har ein indre motivasjon for arbeidet sitt. Analy-
sen viser at både trekk ved arbeidsoppgåvene, ansvar og deltaking i avgjerdstaking på avdeling
spelar ei stor rolle for motivasjonen til assistentane. Den viktigaste drivkrafta er knytt til
oppleving av å vera kompetent og autonom i arbeidssituasjonen. Det sosiale fellesskapet og
oppleving av å ha ein meiningsfull jobb, ser også ut til å vera sterke drivkrefter. Desse funna
kan gje viktig kunnskap om korleis ein best kan mobilisera den ressursen som assistentane
utgjer, for slik å kunne bidra til auka kvalitet på det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Leiing av læring i barnehagen � nasjonale retningsliner og lokale fortolkingar

Skjæveland, Yngve

Dronning Mauds Minne Høgskole
Dei seinare åra har det blitt lagt stadig støre vekt på norske barnehagar sitt ansvar for barn

si læring, samstundes har også styresmaktene sine krav og forventningar til god leiing i barne-
hagen blitt tydelegare. Men å leia og organisera utviklinga av barnehagen som læringsarena
kan vera krevjande, og tidlegare studiar har vist at sentrale styresmakter gjev barnehagane
stor grad av fridom og ansvar når det gjeld leiing av læring i barnehagen. Det er difor av stor
interesse å sjå på korleis barnehagane oppfattar og forvaltar sitt ansvar på dette området. Pro-
blemstillinga for denne studien er difor følgjande: Korleis fortolkar barnehagar rammeplanen
sine retningsliner for leiing av læring i barnehagen?

Studien er basert på ein analyse av eit utval av nyare årsplanar frå barnehagar i tre kom-
munar. Dette er ein dokumentanalyse basert på hermeneutiske metodar. Translasjonsteori
(Røvik 2007) er det overordna teoretiske perspektivet. Dette er ei tilnærming som kan bru-
kast til å analysera kunnskapsoverføring og spreiing av idear mellom organisasjonar. Dette er
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relevant for å sjå korleis idear om leiing og læring vert spreidd (evt. ikkje spreidd) frå nasjonalt
til lokalt nivå. I denne samanhengen kan det særleg knytast til det Røvik kallar kontekstualise-
ring, prosessen som går føre seg når idear blir omsett til praksis (Røvik 2007). Gjennom dette
er det mogleg å analysera korleis sentrale styresmakter sine rammer og føringar for leiing av
barnehagen vert oppfatta og fortolka, eller som Røviks kallar det, korleis dette blir «omsett»
av leiinga i barnehagen.

Styrarar og pedagogisk leiarar sitt ansvar for å leia læring for barn har blitt tydelegere dei
siste åra. Det er difor viktig å granska nærare samanhengen mellom leiing og læring i norske
barnehagar. Analysen av barnehagane sine årsplanar viser stor variasjon i fortolkingane av
rammeplanen sine retningsliner. Eit gjennomgåande trekk er likevel at alle legg vekt på det
heilskaplege læringssynet som kjem til uttrykk i rammeplanen, der læring vert knytt saman
med leik og omsorg og er kopla til danning. Barn sin medverknad er også sentralt. Både
når det gjeld eit heilskapleg læringssyn, danning og barns medverknad er rammeplanen sine
idear tydeleg nedfelt i barnehagane sine eigne dokument. Men når det kjem til spørsmålet
om korleis barn si læring skal leiast og organiserast er resultata derimot meir sprikande, og
fortolkingane av barnehageleiarane sitt ansvar og oppgåver som kjem til uttrykk i årsplanane
meir uklare.

Kvalitet som masteride i barnehagesektoren i Norge.

Gotvassli, Kjell Åge & Berit Irene Vannebo, Høgskolen i Nord-Trøndelag

Dronning Mauds Minne, Høgskolen
Utgangspunktet for denne presentasjonen er det det sterke og langvarige fokuset på kvalitet

i barnehagen, fra både sentralt og lokalt hold. De fleste reformene i barnehagesektoren de
siste årene har hatt utvikling av kvalitet som målsetting. Kan dette betraktes som en ordinær
implementering og spredning av en rekke ideer, eller kan denne «kvalitetsbølgen» betraktes
som en translasjon? Å betrakte implementering av en reformide som en translasjon betyr
at ulike aktører forholder seg aktivt til ideen, tilfører eller reduserer energi til ideen, mot-
tar ideen, men også frastøter eller omdanner ideen. Vi stiller spørsmål med hvorvidt denne
satsingen på kvalitet i barnehagesektoren også er ett eksempel på en masteride(Røvik, 2007,
2014)? En masteride er en ide som i en periode har fått særlig stor oppmerksomhet, legiti-
mitet og utbredelse, og som samtidig gir legitimitet og virker utløsende for lokale reformer i
organisasjoner på tvers av sektorer og nasjoner. Våre forskningsspørsmål er:I hvilken grad kan
kvalitet i barnehagen ses på som en masteride? Hva er fremveksten og bruken av ulike typer
kvalitetsverktøy i barnehagen? Hva er barnehagestyrernes translasjoner/tolkinger av kvalitet
som masteride, og hvordan oversettes og implementeres kvalitetsverktøy i barnehagen?

Vi tar utgangspunkt i reformideer som translasjoner, og at reformer ofte drives av masteride-
er (Røvik 2014). En masteride har stor utbredelse, uklart opphav, er selvbegrunnende, re-
formutløsende og eklektisk (tøyelig og strekkbar. Vi tar i bruk dokumenter og intervjuer for
å dokumentere og analyser spredningen av masterideer i barnehagesektoren. Det empiriske
grunnlaget er gjennomgang av dokumenter fra sentralt hold, og da særlig Kunnskapsdirekto-
ratet. Vi har også som datagrunnlag to nasjonale survey til styrere og eiere i barnehagen sin
ble utført høsten 2014 og intervju med 10 barnehagestyrere som ble gjennomført våren 2013.
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Datamaterialet i disse undersøkelsen inneholder en rekke spørsmål angående bruk av ulike
typer kvalitetsverktøy og ferdige «pakke» i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Datamate-
riale omhandler også styrernes erfaring med bruk av ulike typer verktøy og hvordan de blir
tatt i bruk i barnehagen.

Analysen av dokumentene viser at begrepet kvalitet og satsningen på kvalitetsutvikling i
barnehagesektoren i Norge inneholder klare trekk av å være en masteride. Mye av dette har
sin opprinnelse i OECD og andre overnasjonale organer. Det ser ut til å være noe ulik bruk
av «verktøy» og «pakker» i barnehagen, noen kopier/reproduserer, andre modifiserer innhold
og opplegg, mens noen foretar en radikal endring. Svært få forholder seg passive og reprodu-
serende, de fleste inntar en holdning de de prøver å være «translatør» av de ferdige oppleggene.
De ulike verktøyene og pakkene kommer fra mange hold: fra sentralt hold, kommunen, pri-
vate tilbydere og fra barnehagen selv. De fleste rapporterer også om nytte av oppleggene, men
mangel på tid, pris, kvalitet er samtidig en opplevd hindring i bruken. Disse funnene er svært
interessante sett i lys av forslag til endring i barnehageloven der barnehageeier gis rett til å
velge hvilke system, verktøy og observasjonsmetoder barnehagen skal benytte for å følge med
på barns trivsel og utvikling.
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Sesjon B

9. april kl. 15:00 � 16:30

Studentaktiv forsking � rom 1414

�Hvilke erfaringer har lærere med kollegaobservasjon som utviklingsverktøy
i �Ungdomstrinn i utvikling?�.

Grandemo, Liv Iren & Heidi Kristin Holmen

Høgskolen i N-Trøndelag
Med bakgrunn i Stortingsmelding 22 om ungdomstrinnet, la regjeringen i 2012 frem et

strategidokument hvor skolebasert kompetanseutvikling ble presentert som et av flere sen-
trale tiltak. Satsingen er omfattende, og innebærer at ledelse og alle ansatte i alle skoler med
ungdomstrinn deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Satsingen skal blant annet
bidra til å videreutvikle skolen som lærende organisasjon, og føre til praksisendring over tid.
Systematisk observasjon, refleksjon og erfaringsdeling trekkes frem som viktige aktiviteter for
å bringe den skolebaserte kompetanseutviklingen fremover i rapporten fra pilotundersøkel-
sen.Som tilbydere i satsingen erfarer vi at mange rektorer ønsker å benytte kollegaobservasjon
som metode for å nå de målsettingene som er satt. Lærerne har i ulik grad vært involvert i
denne beslutningen, og vi ønsket derfor mer kunnskap om lærernes erfaringer med denne
arbeidsformen. I tillegg ønsket vi mer kunnskap om hva lærerne legger vekt på for at kol-
legaobservasjon skal være et godt verktøy, og hvilke utfordringer de opplever. Vi utviklet
derfor følgende problemstilling: «Hvilke erfaringer har lærere med kollegaobservasjon som
utviklingsverktøy i «Ungdomstrinn i utvikling?».

Målet med studien er både å få oversikt over mange læreres erfaringer, og gå i dybden av
enkelterfaringer. Vi vil derfor benytte en kombinasjon av spørreskjema med fem åpne spørs-
mål til lærere ved fire skoler som deltar i «Ungdomstrinn i utvikling», samt refleksjonsintervju
med ressurslærerne ved de samme skolene. Blackler (1995) beskriver fem typer kunnskap som
finnes i en organisasjon: embrained, embodied, encultured, embedded og encoded knowledge.
Dette representerer en statisk og strukturelt syn på kunnskap, og Blackler supplerer med et
prosessuelt praksisperspektiv, hvor kunnskapen blir mediert, situert, provisorisk, pragmatisk
og utfordret. Nonaka og Takeuchis (1995) SECI-modell om hvordan taus kunnskap kan gjø-
res tilgjengelig vil også være en av våre hovedteorier, sammen med Argyris og Schöns (1996)
modell om enkelt – og dobbeltkretslæring. Peter Senges (1990) modell om «Learning organi-
sation» viser helhetstenkingen i det å være en lærende organisasjon, og vil derfor også være en
sentral teori i vår tilnærming.Vi vil også ta i bruk Hargreaves og Fullans (2012) definisjon av
profesjonell kapital i en lærende organisasjon.

Per dags dato er prosjektet i prosess, og selv om vi har gjort funn basert på spørreundersø-
kelser, kan ikke disse defineres som sentrale da datainnsamlingen ikke er fullstendig. Samtidig
er funnene vi har så langt interessante, og et godt grunnlag for å kunne bidra på FOU i prak-
sis. Frem til 9.april vil det dessuten bli gjennomført både spørreundersøkelser og intervju av
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ressurslærere, derfor ser vi for oss å kunne presentere både ferske og sentrale funn på konfe-
ransen.Med dette som utgangspunkt, vil også selve diskusjonen bli tydeligere etter hvert som
datamaterialet blir større, og den vil i all hovedsak dreie seg om hvorvidt lærerne oppfatter
observasjon som metode som relevant i et utviklingsprosjekt. Spesielt vil lærernes begrunnel-
ser danne grunnlaget for diskusjonen. Vi har allerede nå noen interessante funn som kan være
viktige bidrag til feltet som angår ungdomstrinn i utvikling.

Studentaktiv forskning i et emisk perspektiv

Mjøberg, Anne Grethe

Høgskolen i Telemark
Forskningsmeldingen (Meldt.St.18, 2012-2013, s.65) uttrykker at «Læring gjennom forsknings-

og utviklingsaktivitet styrker studentenes innsikt i faget, motiverer til videre faglig utvikling
etter endt utdanning og styrker evnen til kritisk tenkning». Undervisning som bygger på nett-
opp disse premissene og legger til rette for studenters ulike former for deltakelse i forsknings-
og utviklingsaktiviteter omtales i denne sammenheng som studentaktiv forskning. Studien
er forankret ved bachelorutdanningen i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Telemark, hvor
forskningsmeldingens føringer om læring gjennom forsknings-og utviklingsarbeid gjenfinnes
både i læringsutbyttebeskrivelsene og i de obligatoriske læringsaktivitetene.Formålet med stu-
dien er å utforske og synliggjøre ulike lærings- og dannelsesprosesser som skjer gjennom stu-
dentaktiv forskning slik det kommer til uttrykk gjennom studentenes selvrapporteringer av
disse prosessene. Refleksjon over egen aktivitet både for studenter og lærere anses som verktøy
for å synliggjøre hva som faktisk skjer i ulike lærings- og dannelsesprosesser. Det foreligger
imidlertid lite kunnskap om forholdet mellom refleksjons- og endringsprosessene i høyere
utdanning (Lycke og Handal, 2012, s.176). Denne studien søker å belyse nettopp dette forhol-
det.

Informantene er studenter på bachelorutdanningen i spesialpedagogikk ved Høgskolen i
Telemark. Bachelor-utdanningen er bygd opp med 12 separate moduler som alle avsluttes med
en eksamenskomponent. Empirien består av studentenes rapporterte forventninger til stu-
diets innhold og læringsaktiviteter ved studiestart, refleksjonsnotater før et FOU-arbeid tar
til, underveis i arbeidet og etter at FOU-arbeidet er gjennomført. Videre foreligger slutteva-
lueringen som følger opp forventningene som studentene hadde rapportert ved studiestart.
Studentenes forventninger til studiets læringsaktiviteter og innhold, samt sluttevalueringen er
samlet inn ved bruk av spørreskjema med både åpne og lukkede svaralternativer.Studentenes
refleksjonsnotater består av narrativer, der forventninger og erfaringer blir beskrevet og re-
fleksjoner knyttet til egen læringsprosess kommer til uttrykk.Faglærers logg med refleksjoner
før FOU-arbeidet ble igangsatt, underveis og etter at arbeidet var gjennomført med blant an-
net notater etter mailkorrespondanse og telefonsamtaler med studentene, foreligger også som
narrativer. Refleksjonsnotatene synliggjør både den praktiske sfæren som rommer refleksjo-
ner om forventning til, eller planlegging av den praktiske gjennomføringen av FOU-arbeidet
og den mer strategiske sfæren som utvider refleksjonen til kunnskap om tematikken i FoU
arbeidet. Men også den epistemiske sfæren synliggjøres gjennom refleksjonsnotatene, og da
særlig uttrykt som en form for metarefleksjon- det vil si refleksjoner om studentenes reflek-
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sjoner og konsekvenser av disse (McAlpine, Weston, Beauchamp, Wiseman & Beauchamp,
1999).

Studien viser at studentene starter på studiet med en uttrykt forventning om å møte et
reproduktivt, forelesningsbasert opplegg. Empirien viser at gjennom FOU-arbeidet har stu-
dentene utviklet et mer nyansert syn på hvilken undervisningspraksis som faktisk har gitt
det beste læringsutbyttet. I møtet mellom ytre og indre krav, gjennom studentaktiv forskning
utvider studentene en fagspesifikk kompetanse som ligger nedfelt som mål i læringsutbyttebe-
skrivelsene. Parallelt synliggjøres en dannelsesprosess der grunnleggende læringssyn kommer
til uttrykk og prosesser i en intersubjektiv vev trer frem, - noe nytt oppstår. I denne læ-
ringsprosessen, der refleksjon er definert som et redskap, skjer det faktisk endringer i høyere
utdanning.

Marionettepedagogikk og klok praksis

Taraldsen, Eldar & Endre Kanestrøm

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Skal pedagogisk arbeid være fjernstyrt mekanikk eller omtenksom tilnærming i møtet med

elevene? Presentasjonen «Marionettepedagogikkens uansvarlighet» lanserer en alternativ til-
nærming til pedagogisk praksis sett i lys av dagens utvikling med økende kontroll av skoler
og lærere gjennom evidensbaserte lærings- og atferdsprogrammer, pålagte tester og regimer for
å frembringe målbare resultater. Vår hypotese er at mange av de ytrestyrte regimer øker kjed-
somheten, dreper læringsgleden og skaper utrygghet og utenforskap i skolen. Lærere vil gå
fra å være autonome pedagoger til å bli manualstyrte funksjonærer. Gjennom SAL-prosjektet
(Studentaktive Læringsmodeller i Skolen) har vi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag prøvd ut
en alternativ pedagogisk arbeidsmodell der resultatene var oppsiktsvekkende gode. Med «Ma-
rionettepedagogikken» som bakteppe vil vi presentere resultatene vi fikk ved å benytte andre
innganger for å øke læringen og fremme læringsgleden. Gjennom dialog og deltakelse ble
studentene/elevene aktører i egen faglig og personlig læringsreise.

SAL-prosjektet bygger på erfaringene fra Spesialpedagogikk 1 – 32 studenter - hvor vi til-
rettela og gjennomførte deltakende og dialogbaserte tilnærminger der studentene innenfor
vide rammer valgte tema, litteratur og skrev egen lærebok. Studiets vurderingsgrunnlag vektla
studentenes egen faglige og personlige læringsreise.Metodisk tilnærming: aksjonsforsknings-
studie og teoretisk studie (Våre idéer tar bl.a. utgangspunkt i; Hans Skjervheims intersubjek-
tivitet; Emmanuel Levinas‘ «Ansiktets humanisme»; Gert Biestas risiko i utdanning; og, Max
van Manens Pedagogiske omtenksomhet.)

Studentene tilbakemeldte at valgte tilnærmingsmåter ga økt engasjement, arbeidsinnsats, til-
stedeværelse, arbeidsglede og ikke minst; godt fordelt faglig bredde- og dybdeforståelse. Våre
arbeidsmåter er et tilsvar til skoleeieres utbredte erverv av universelle tiltaksregimer for å bed-
re praksis. Vi reiser tvil om hangen til å kontrollere og utvikle faglig og sosial kompetanse,
uten at en legger til grunn hva praksis egentlig trenger. Skolen har på en måte glidd inn i en
forretningsmessig kultur der lærerens iboende kvaliteter blir tilsidesatt til fordel for nyrestau-
rerte terapeutiske, kontrollbaserte og mekaniske tilnærmingsmåter. Hensiktene er ofte felles,
men virkemidlene befinner seg ofte på hver sin ende av den pedagogiske verdiakse. Opplæ-
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ringslovas krav om å møte elevene med tillit og respekt blir lyssatt. Tillit og respekt blir tolket
som ikke bare velmente intensjoner, men som forpliktelse. Vår intensjon er å bidra til en ut-
danningspolitisk dialog og debatt, ikke bare innen akademia, men med vilkår som også når
praksisfeltet.

Dannelse � rom 702

Motstand - en del av livet i skolen

Myhr, Rannveig Oliv & Rannveig.Oliv.Myhr@plu.ntnu.no

PLU
Temaet for dette paperet er ungdommers motstand i skolen. Det ser ut til at motstand

historisk sett har funnet sted i skolen til alle tider. Et eksempel på det er Svartevatn og Telhaug
(1992) som gjennom sin historiske forskning, en studie av legemlig straff i Trondheims skoler
fra 1890-1930, viser at barn ga uttrykk for motstand mot hverdagslivet, regler og normer i
skolen. Barna ble straffet for dette. På en liste for straffbar atferd fra skolene i Trondheim fant
de blant annet: dårlig oppførsel, skulk, latskap, ulydighet, forstyrrelse, forlate skolen uten
tillatelse, lyve, sloss, møte uforberedt. Det demonstreres et bredt spekter av handlinger som
indikerer motstand.

Skolehistorikere som Svartevatn og Telhaug demonstrerer motstand som en del av hver-
dagslivet i skolen. I den senere tid har vi sett en utvikling der slike aktiviteter anses som
overtredelse og benevnes som uro og atferdsproblemer, atferd som på en eller annen måte for-
styrrer undervisning og læring. Eksempler på hva slags atferd det kan være snakk er «fikling
med vannflasker, neglebiting, vipping på stolen, forstyrrende småsnakking, elever som ikke
vil arbeide med oppgaver de får, elever som gjør andre ting enn det læreren ber dem om å
gjøre, tøysete oppførsel» (Heldal Stray 2011: 137). Det er atferd som minner mye om atferden
Svartevatn og Telhaug beskriver som motstand og som de tolker som uttrykk for at elevene
finner livet i skolen meningsløst. «Uro i skolen» har blitt en vanlig betegnelse for å beskrive
livet i skolen de siste årene. Utgangspunktet er at det er for mye uro i skolen og at denne må
behandles eller fortrinnsvis at man skal forholde seg proaktivt til den og forhindre at uro opp-
står (Duesund 2014). Som løsning på problemet foreslås spesialpedagogiske tiltak eller såkalt
god klasseledelse (Nordahl 2012).

I dette paperet vil vi argumentere for at motstand er en del av livet i skolen, at det er noe
vi må forvente, noe vi må leve med. Vår påstand er at vi trenger et språk for å snakke om
overtredende aktiviteter, motstand, som noe som tilhører den pedagogiske hverdagen i sko-
len og ikke som noe som krever spesialpedagogiske tiltak eller på andre måter må forhindres.
Gjennom en teoretisk undersøkelse der vi lar oss inspirere av hvordan motstand fremstilles
innenfor ulike kunnskapsområder (f.eks. pedagogikk, filosofi, sosiologi, psykologi), viser vi
at det finnes perspektiver på elevers motstand som et vanlig fenomen i ethvert klasserom (Bur-
roughs, Kearney & Plax 1989). Slike teoretiske perspektiver vil kunne virke inn på hvordan
vi tenker og snakker om motstand og den betydning dette har for praktisk virke i skole og
utdanning.
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Demokratiske prosesser og øyeblikkets muligheter.

Nissen, Kjersti & Sølvi Hessen Schei

Dmmh
Hvordan kan barns demokratiske erfaringer i barnehagens hverdag bidra til meningsfull

danningsprosess? Demokrati og delaktighet er sentralt i barnehagens samfunnsmandat. Vi set-
ter fokus på barns demokratiske erfaringer i lys av lærings- og danningsprosesser i barnehagens
hverdag. Barns danningsprosesser skjer i aktivt samspill med omgivelsene. Vi vil særlig løfte
fram barns ulike møter med innhold og kultur, forbindelsen mellom danning og didaktikk og
forholdet mellom det planlagte og det spontane. Med utgangspunkt i vår empiri løfter vi fram
fortellinger med barns stemmer, hvordan barns uttrykk verdsettes, og hvordan voksne møter
barns motstand i hverdagen. Sammen med våre diskusjonspartnere, som er ulike teoretikere
som har inspirert oss, utdyper vi hvordan klokskap, dømmekraft og pedagogisk takt påvirker
samspillet. «Pedagogikkens innerste vesen vil manifestere seg i det handlende øyeblikk i en
konkret situasjon ... pedagogikken er med andre ord kontekstsensitiv» (Van Manen 1993, s.
44). Vi retter fokus på refleksjon knyttet til hverdagserfaringer og løfter fram betydningen
av å fange det som skjer i øyeblikket. Vi spør hvordan det gis rom for dialog i barnehagens
dynamiske praksis.

Presentasjonen tar utgangspunkt i materialet fra Pilotprosjektet Barnehagen som lærings-
miljø og danningsarena (UDIR 2012), hvor 10 barnehager i Sør-Trøndelag deltok. Vår rolle i
prosjektet var eksterne veiledere og aksjonsforskere. I samskapte og gjensidige prosesser mel-
lom praktikere og forskere hvor vi er medvirkende aktører i forskningsarbeidet med mål om
å endre praksis (Rönnerman 2013). Gjennom felles refleksjon over handlinger og hendelser i
praksis har aksjonsforskning til hensikt å oppdage nye måter å handle på og inspirere til ny
kunnskap og mening i en kompleks praksis. Barnehagepersonalet brukte praksisfortellinger
som kilde for analyse og fortolkning i sine praksisartikler. Dette er vår empiri som vi drøf-
ter i lys av teoretiske perspektiv knyttet til demokrati, danning, klokskap og relasjon. Vi er
inspirert av teorier fra Max van Manen, Wolfgang Klafki, Hanna Arendt og Gert Biesta.

Vi tar utgangspunkt i to korte praksisfortellinger, Fredagsdansen og Påskefisken, i vår dis-
kusjon om sentrale funn knyttet til vår problemstilling. Vi retter fokus på personalets kompe-
tanse i å se og forstå det de ser ut fra barns meningsskaping og danningsprosess. En innsikt som
må få betydning for personalets væremåte i møte med barns ulike uttrykk og valg av innhold
i barnehagen.Vi viser videre hvordan et mangfold av stemmer og meninger kan lede til kraft-
fulle og kritiske refleksjoner. Gjennom barnehagenes praksisfortellinger synliggjør vi hvordan
både barn og voksne kan bidra til å avsløre barnehagens diskurs, noe som kan skape frigjøring
og endring av hverdagens praksis. Vi vil rette oppmerksomhet mot barns medvirkning i felles-
skapet, og ser dette som kjernen i barnehagens demokratiske danningsprosesser.Vår intensjon
å rette oppmerksomhet mot de viktige utfordringer barnehagen står i, knytta til innhold og
arbeidsmåter. I møte med krav om mer målstyrt og systematisk læring, vil vi rope et varsku
og slå et slag for praksiser som åpner for barns aktive deltakelse, utforsking og lekelyst. Vi ser
betydningen av å sette fokus på å ivareta barnehagens særegenhet – av barndom og det levende
livet fylt med lek og omsorg, læring og danning.
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Narrativ praksis som bevisstgjøring av egen praksis i barnehagen?

Pareliussen, Ingar & Kari Kvistad

DMMH
Vi ønsker å formidle erfaringer om skrivingens betydning for refleksjon i praksis i barneha-

gen gjennom metoder som praksisfortellinger, dialogseminar i et utviklingsarbeid og praksis-
artikkel ved slutten av utviklingsarbeidet. Utgangspunktet var vår rolle som veiledere i pilot-
prosjektet «Barnehagen som danningsarena og læringsmiljø» i 2012. Gjennom aksjonsforsk-
ning fikk vi kunnskap og forståelse av skrivingens betydning i et utviklingsarbeid.Prosjektet
var igangsatte av Kunnskapsdepartementet i seks fylker: Troms, Sør-Trøndelag, Hordaland,
Hedmark, Vestfold og Østfold. Hvert fylke har hatt med 10 - 15 barnehager. I Sør-Trøndelag
var det 11 barnehager fordelt på 4 kommuner som deltok. Mandatet fra utdanningsdirekto-
ratet var at barnehagene skulle som avslutning skrive en fagartikkel hver, og høgskolene som
var med skulle skrive en forskningsbasert artikkel. I tillegg er det skrevet en Synteserapport
av Hopperstad og Semundseth i 2014 på bakgrunn av alle artiklene i de 6 fylkene.

Samskapte prosesser mellom Dronning Mauds Minne høgskolen og de 11 barnehagene fant
sted gjennom skriveseminar, fagdager, veiledning i barnehagene og skriveprosessuell veiled-
ning. På bakgrunn av denne kunnskaping har vi utviklet begrepet narrativ praksis. Vi vil
presentere begrepets innhold i nær forståelse med fenomenologisk skriving bygd på bl.a Max
van Manens teorier. Ved å fortelle blir berørte handlinger kjent for en selv og for et fellesskap
og kan gi grunnlag for endring og større forståelse av barnehagens kvaliteter. Fortellinger kan
også ses som formidling på ulike muntlige og skriftlige måter for å bli kjent. Denne fortolk-
ningen av begrepet er vesentlig, fordi det er en måte å bli kjent med hverandre og hverandres
praksis på i barnehagens hverdagsliv. Narrativ praksis innebærer å søke kjennskap og kunn-
skap om oss selv og yrkeskonteksten. Gjennom skriftlige prosesser dokumenteres handlinger,
prosesser og innholdet i hverdagens praksis. Fortellinger kan være ledd i skriftliggjøring av
alle de fortellinger som personalet i barnehager er bærere av. Som eksterne veiledere har vi
sett at de fenomen man er mest berørt av blir fortellinger som formidles og settes inn i en
større sammenheng.

Ved å bruke narrativ praksis som grunnmetoden i utviklingsarbeidet har vi sett fokuset på
skriftliggjørende metoder som den drivende kraften i pedagogiske utviklingsarbeid i barne-
hagen. Praksisfortellingene ble et omdreiningspunkt for refleksjoner og aksjoner av praksis i
utviklingsarbeidet. Fagartiklene fra barnehagene inneholder refleksjoner og uttalelser som vi-
ser løftet narrativ praksis har gitt i utviklingsarbeidet. Ved å gå fra den muntlige tradisjonen i
barnehagen til en skriftliggjøring blir refleksjonene og ordsettingen av kunnskapen en driven-
de faktor for egen profesjonsforståelse. Vi så også at skriftliggjøringen førte til felles forståelse
av praksis blant alle aktørene i barnehagen.
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Lærernes forventninger til elever med diagnoser

Kirkvold, Lillian

NTNU, Pedagogisk institutt
Et dilemma i skolen er valget mellom å identifisere, gjennom for eksempel diagnostise-

ring, elever som har særskilte behov eller å ikke identifisere de (Norwich, 2008). Førstnevnte
kan øke sannsynligheten for stigmatisering og i verste fall ekskludering fra sine jevnaldrende,
sistnevnte mener man vil øke graden av inkludering. Ved å unngå å sette «merkelapper» på ele-
vene kan man kanskje unngå at de andre elevene og lærerne betrakter elevene med «merkelap-
per» som annerledes, men man kan da risikere at elever med særskilte behov blir usynliggjort
(Haug, 1999). Dette dilemmaet omhandler en problematikk som er høyst aktuell i den norske
skolen i dag, men det fins lite nyere forskning å støtte seg til når det gjelder hvilke effekter av
diagnostisering og bruken av slike merkelapper får for elever med særskilte vansker. Formålet
med denne studien er å undersøke om merkelapper brukt innenfor spesialpedagogikken har
en slik effekt på lærernes forventninger om elevers sosiale og faglige utvikling.

I presentasjonen er det lærernes forventningseffekter som blir undersøkt i form av en
spørreundersøkelse (Good, & Brophy, 2008). Kontaktlærere(n=325)på 1.-4. trinn over hele
landet ble bedt om å svare på et spørreskjema, der de leste et fiktivt elevportrett av en elev
på 9 år. I spørreskjemaet skulle de etterpå blant annet svare på spørsmål angående sine for-
ventninger om elevens framtidsutsikter både faglig og sosialt. Selve portrettet hadde 12 ulike
utgaver, der det varierte om eleven var gutt eller jente, hadde diagnose eller ikke, og det var
tre ulike diagnoser (dysleksi, ADHD og opposisjonell atferdsforstyrrelse). Spørreskjemaet ble
laget basert på ideer fra Prognostic Outlook Scale (Stinnett, Bull, Koonce, & Aldridge, 1999)
and Teachers’ Survey (Tournaki, 2003). Det ble også spurt om hvordan lærerne ville ha orga-
nisert opplæringen for eleven, samt holdningsspørsmål om inkludering, tilpasset opplæring
og bruken av diagnoser i en inkluderende skole.

Funn fra undersøkelsen viser at det ikke er signifikante forskjeller når lærerne leste et por-
trett hvor eleven ikke hadde fått diagnose (sto ikke oppgitt) og når elevens diagnose sto under
portrettet. Men når det gjaldt de tre ulike typene av diagnoser, var det signifikante forskjeller
mellom sosial suksess og mistilpasning, men ikke når det gjaldt akademisk suksess. Når dia-
gnosen var oppgitt, var det signifikante forskjeller mellom alle gruppene. Generelt var lærerne
mer positive til elever med dysleksi, og elever med ODD ble vurdert dårligst. Kjønn ga ingen
signifikante forskjeller, med unntak av dyslektisk jente ble vurdert bedre enn dyslektisk gutt
når det gjaldt mistilpasning. Gutter ble vurdert til å klare seg bedre både sosialt og akademisk
enn jenter med ADHD eller ODD, unntaket var når en jente hadde ADHD på den sosiale
skalaen. Resultatene kan tyde på at lærerne ikke vektlegger om eleven har en diagnose eller
ikke, men heller det vanskene eleven har impliserer av utfordringer.
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Tidlig innsats for livslang læring - teori og praksis

Tøsse, Monica Helland

NLA Høgskolen, Bergen
Problemstillingen for undersøkelsen som presenteres er: Hvordan har de juridiske og nasjo-

nale skolepoltiske føringene for tidlig innsats implikasjoner for pedagogers arbeid i barnehager
og skoler? Hensikten med presentasjonen er å klargjøre det juridiske og formelle ansvaret pe-
dagogisk personale har for å utøve sin praksis etter de nasjonale føringene for tidlig innsats,
og hvordan dette har implikasjoner for arbeidet i barnehager og skoler. Fokus for presentasjo-
nen vil være de nasjonale skolepolitiske og juridiske føringer for tidlig innsats, hvordan dette
arbeidet kan forstås, samt hvilke barn som kan ha særlig behov for hjelp og støtte. Et case
fra praksis vil bli presentert, for å gi eksempel på hvilke konsekvenser det kan ha for enkelt-
personer om pedgoger ikke er bevisst sitt ansvar med tanke på dette arbeidet i barnehager og
skoler. Tilslutt rettes fokus på mulige utfordringer i dette arbeidet.

For å finne svar på problemstillingen er det gjort en kvalitativ innholdsanalyse av ulike
skriftlige kilder som kan belyse de nasjonalpolitiske føringene for tidlig innsats i Norge, samt
et utvalg kilder som kan belyse noen implikasjoner disse føringene har for pedagogisk praksis.
De normative kildene (som viser hvordan praksis er ment å være, eller bør være) er gjeldende
regelverk, samt premisser for dette, som Opplæringsloven, stortingsmeldinger, rammeplan for
barnehagen samt læreplanverk for skolen. De deskriptive kildene, som sier noe om hvordan
noe er, eller hva noen sier om hvordan det er, er i denne sammenhengen et utvalg forsknings-
rapporter, fagartikler og bøker. I tillegg er det brukt et case fra praksis. Caset er i hovedsak
ment å ha en utdypende funksjon.

Til tross for de juridiske føringene fra nasjonalt hold, om at barnehager og skoler skal
prioritere arbeid med tidlig innsats, kan det se ut til at det er uklare beskrivelsene av hvordan
en skal utføre dette arbeidet. Det kan tyde på at dette får implikajoner for pedagogisk praksis.
Sett i livsperspektiv kan undervisningspersonell ha stor innflytelse på hvordan barnet kommer
ut av utdanningsløpet. Ut fra lovverk og føringer kan foreldre få inntrykk av at barnehager
og skoler har kompetanse til å oppdage de ulike vansker som barn og unge kan ha. Tanken
bak lovverk og føringer er å kvalitetssikre tilbudet til barn og unge, og foreldre skal kunne
stole på at barnet deres blir godt ivaretatt i barnehagen og i skolen. Men spørsmålet er om
det er mulig å gjennomføre føringene i praksis, ut fra ressurssituasjonen i dagens barnehager
og skoler. Det er også et spørsmål om pedagogene er rustet til oppgaven de er satt til etter
endt utdanning. Funnene i denne undersøkelsen viste at arbeidet med tidlig innsats krever
pedagoger som er seg besvisst sitt ansvar, og som ser på dette som en faktisk lovpålagt oppgave.
Viktige momenter for å praktisere etter disse føringene var; at pedagogen har kunnskap om
ulike former for tidlig innsats, at pedagogen er seg bevisst sin egen rolle, sine egenskaper og
evne til empati, at de har trening i å observere, samt at de har et teoretisk bakteppe til å
analysere det som blir observert. Uansett ressurser, er pedagoger forpliktet til dette arbeidet
ut fra lovteksten. Det kan tyde påat gjeldende lovverk og føringer ikke omsettes i praksis, og
at storting og regjering i nær fremtid bør se på rammene for dette arbeidet.

33



Særskilte behov – rom 1416

Inkludering i en målstyrtskole � hvor står vi og hvor vil vi?

Uthus, Marit

Hist
Når det som teller er det som kan telles- hva da med elever med spesielle behov? . Målsty-

ringsideologiens konsekvenser i et spesialpedagogisk perspektiv. Hvordan har læreplanrefor-
men Kunnskapsløftet (L06, med fokus på målstyring i skolen, påvirket synes på elever med
spesielle behov, spesialundervisning og spesialpedagogens rolle som en del av denne skolen?
En presentasjon med mål om å fokusere på den økende utstøtingstendensen som følge av mål-
styring i skolen. Er tiden inne for å ta opp den grunnleggende verdidebatten på nytt? Hvilket
samfunn ønsker vi å ha? Hva er konsekvensen, hvis stadig flere elever faller av lasset? Realite-
ten er elevmangfold - hvis vi ikke får alle elever med, vil ikke kunnskapsnivået blant norske
elever bli bedre, samlet sett.

Presentasjonen vil ha bakgrunn i min phd-avhandling fra 2014: Spesialpedagogens opp-
fatning av sin rolle i en skole for alle, idealer, realiteter og belastninger.Dybdeintervju med
11 spesialpedagoger. Abduktiv forskningsmetode.De ytre betingelsene for spesialpedagogenes
arbeid drøftes med bakgrunn i teori og forskning på skole- samfunns og elevnivå. Spesialpe-
dagogenes indre kognitive og emosjonelle prosesser drøftes med bakgrunn i ulike sosialpsy-
kologiske teorier: Sosial kognitiv teori (Bandura, 1997), teori om forventninger og verdier
(Wigfield & Eccels, 1992), teori om dissonant miljø (Rosenberg, 1977, 1979) og teori om
kognitiv dissonans (Festinger, 1957).

Spesialpedagogene tror på inkludering som ideal for skolens virksomhet. De erfarer at man-
ge elever med spesielle behov vinner på å ta del i skolens ordinære læringsfellesskap. Samtidig
erfarer de at det er umulig å oppnå et nivå for tilpasning i skolens ordinære undervisning
som er tilstrekkelig for å imøtekomme elever med store generelle lærevansker og spesifikke
vansker. Dermed trer det frem at spesialpedagogene representerer et pragmatisk basert inklu-
deringsbegrep, som rommer opplæringstiltak både i ordinære læringsfellesskap, i segregerte
læringsfellesskap og i individuelle tiltak. Sentralt i studien, peker det seg ut at målstyringsideo-
logien har alvorlige negative konsekvenser for opplæringstilbudet til skolens svake elever. Når
funnene sammenholdes utledes et mønster av utstøtingsmekanismer, der realiteten for spe-
sialpedagogene er at de utøver sin rolle i segregerte opplæringstiltak. Forholdene for elevene
med spesielle behov beskrives som uverdige og uholdbare. Spesialpedagogene selv har et sterkt
ønske om å bidra med en likeverdig og viktig profesjonskompetanse inn i dagens skole. I rea-
liteten blir de henvist til en mindreverdig praksis. De opplever en form for skinnverdsettelse,
ved å ta seg av de av elevene som betraktes å ikke bidra til skolens tellbare verdiskapning. Når
spesialpedagogene inntar rollen som elevenes og foreldrenes talerør, blir de stoppet. Skolens
spesialundervisning viser seg å være et tåkelagt landskap, et landskap der elevene med spesi-
elle behov opplagt er de største taperne. Forskningsfunnene løftes opp og belyser at tiden er
inne for et nytt og utvidet inkluderingsbegrep, der spesialpedagogikken må gjenreises som en
helt nødvendig forutsetning for å lykkes i fremtiden, også med et kunnskapsløft. Som en av
spesialpedagogene i denne phd-studien uttaler «Vi har de elevene vi har. Hvis vi ikke får med
alle, så blir ikke kunnskapsnivået noe bedre samlet sett».
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Nyutdannede læreres opplevelse av utfordrende øyeblikk i skolen, og
implikasjoner for lærerutdanningen.

Emstad, Anne Berit

Program for lærerutdanning, NTNU
Hvordan opplever nyutdannede lærere utfordrende øyeblikk i skolen, og hvilke erfarigner

de har med støtte og hjelp i slike situasjoner. Studien diskuterer også hvilke implikasjoner
kan dette kan for lærerutdanningen. FOrmåelt med studien er å undersøke hvilke øyeblikk
nyutdannede lærer oppelver som utfordrende i sitt møte med eleven, hvordan de reflekterer
rundt disse øyeblikkene, hva det er som hjelper dem til å takle disse øyeblikkene, oghvilken
støtte og hjelp de får som føler bidrar til egen utivkling. Formålet med studien er å utvikle
kunnksap som kan bidra til å utivkle lærerutdnningen, slik at nyutdannede lærere er forbe-
redet på denne type øyeblikk, og har realistiske mestringsforventninger når de begynner som
lærere.

En fenomenologisk studie, som undersøker erfaringer med utfordrende øyeblikk, til tre
nyutdannede lærere. De tre lærerne har PPU fra samme institusjone, og har ingen erfarin-
ger med å være lærer utover praksis i lærerutdanningen, vikartimer og i overkant av ett års
praksis. Datamaterialet betår av loggbøker, dybdeintervju og fokusgruppeintervju. Lærerne
noterte ned utfordrende øyeblikk i løpet av en fjorten dagers periode, og ble intervjuet i etter-
kant. Tilslutt ble de samlet til et fokusgruppeintervju. Datameterialet er analysert gjennom
konstant komparative metode (Strauss & Corbin, 1998). Funn blir diskutert ibalnt annet i
lys av forskning og teori om nyutdannede lærere, spesielt knyttet emosjoner og mestringsfor-
ventninger (Hargreaves , 1998), videre til kunnskap i, om og for praksis (Cochran Smith &
Lytle, 1999) og læring i praksisfelleskap (Wenger, 1998),

De nyutdannedes refleksjoner i øyeblikkene er i liten grad preget av kunnskap for praksis,
de viser til liten erfaringsbakgrunn og sunn fornuft når de bes forklare hva som lå til grunn
for handling. Refleksjonene i etterkant av situasjonene forgikk i stor grad sammen med kolle-
ger, og preges av kunnskap om/i praksis – i liten grad kunnskapsbasert refleksjon bygget på
kunnskap for/om (sjekk) praksis. Støtte i praksis felleskapet bidrar til klarere mestringsfor-
ventninger. De føler liten støtte fra egen lærerutdanning i situasjoner. Diskusjonen er knyttet
til den nyutdannedes emosjoner og hvordan deltakelse i et praksisfelleskap bidrar til realistisk
mestringsforventninger. I studien argumenterer jeg for at et velfungerende praksisfelleskap,
kan fungere i like stor grad som en mentor ordning. Nyutdannede læreres kunnskap «for
praksis» er under stadig utvikling, deres kunnskap «i og om praksis» er begrenset. Jeg disku-
terer muligheten for at lærerutdanningen kan gi et bedre refleksjonsgrunnlag som kan bidra
til realistike mestringsforventinger i starten av yrkeskarriæren.

35



Høgskoleundervising – rom 1427

Profesjonsrettet barnehagelærerutdanning - omorganisering av
kunnskapsområdet BULL (barns utvikling, lek og læring) ved Høgskolen i
Østfold

Nyhus, Mette Røe & Kjartan Andersen Belseth og Merete Ellen Lunde

Høgskolen i Østfold
Hvordan kan studentaktive læringsformer bidra til mer profesjonsretting av kunnskapsom-

rådet BULL(barns utvikling, lek og læring) i barnehagelærerutdanningen?Høgskolen i Øst-
fold har i førskolelærerutdanningen, og nå også i barnehagelærerutdanningen, organisert un-
dervisningen i trinn og ikke i klasser. Enheten «trinn» har bestått av 80 til 100 studenter. En
slik organisering skaper liten nærhet mellom studenter og lærere, og dermed blir muligheten
for å reflektere sammen redusert. Noen studenter fra 1. trinn (vår 2014) ga uttrykk for at de
ønsket mer diskusjon i små grupper med lærer til stede. Ved at læreren var til stede ble samta-
lene og refleksjonene i gruppen helt annerledes, mente disse studentene. Studentene inspirerte
lærerteamet til omlegging av undervisningen i kunnskapsområdet.Teamet tok utgangspunkt i
perspektiver som større nærhet til studentene, fokus på refleksjon, kritisk refleksjon, kollekti-
ve læringsprosesser og ikke minst en større profesjonsretting i undervisningen. Dette ble til en
modell som består av fire trinn; 1. Storforlesninger, 2. Selvstendig arbeid i profesjonsteam (5-8
studenter), 3. Arbeid i seminargrupper (12-16 studenter og lærer), 4. Etterlesning i storgrup-
pe basert på innhold i seminargruppene.Formålet vårt er å presentere prosjektet, og hvordan
undervisningsformene ble mottatt og evaluert av studentene. Vi vil deretter diskutere dette
opp mot teoretiske perspektiver med fokus på barnehagelærerens profesjonsutøvelse.

Presentasjonen og paperet bygger på kvalitativ metode, og tar utgangspunkt i det empiriske
materialet som består av spørreundersøkelse blant studentene. Paperets overordnede teoretis-
ke perspektiv er knyttet til profesjon og profesjonsutvikling. Utdanningen skal i følge Ram-
meplan for barnehagelærerutdanning (Kunnskapsdepartementet, 2012) legge stor vekt på at
utdanningen skal være profesjonsrettet. Sentralt i profesjonsutøvelse står utvikling av skjønn
og dømmekraft (Grimen, 2008). Å skape undervisningsopplegg på campus som fremmer det-
te, kan være en utfordring. Arbeidsmodellen består av en del som lærerne har ansvar for,
mens modellens tre øvrige trinn innebærer former for undervisning og læring som er student-
styrt, og styrt av dialogene mellom lærer og studentgruppene. Dette kan sees som pedagogiske
prosesser som er praktiske, åpne og ubestemte (Biesta, 2014). Tradisjonell undervisning, for
eksempel storforlesninger, innebærer i større grad enn andre undervisningsformer at læring
blir forflyttet uten omdanning (Biesta, 2014).

Studentenes tilbakemeldinger på de nye undervisningsformene er hovedsakelig positive.
Det pekes spesielt på at variasjonen i arbeidsmåter er bra, og at dette er med på å opprettholde
engasjementet hos studentene. Elementene i undervisningsformene er etter studentens me-
ning overførbare til barnehagens praksis, og gir dermed et godt grunnlag for fremtidig arbeid
som barnehagelærere. Studentene pekte på storforelesning som det de hadde minst lærings-
utbytte av, og som de mente hadde minst relevans til fremtidig profesjonsutøvelse. Arbeidet
i profesjonsteamene og i seminargruppene (to profesjonsteam sammen med lærer) ble fram-
hevet som de undervisningsformene som ga størst læringsutbytte. Mange studenter mente at
disse formene fremmet refleksjon og at de ble opplevd som mer profesjonsrettet. Vårt bidrag
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til feltet relateres til undervisningsmåter som fremmer profesjonsfokuset i kunnskapsområdet
BULL, inkludert utvikling av skjønn og dømmekraft.

Foregripelsens dialektikk: �skolens� nærvær i barnehagens pedagogiske
verdiunivers

Olsen, Bent

Pedagogisk institutt, NTNU
Hvilke forestillinger gjør personalet i barnehagen seg om barnas kommende skoleliv? Og

hvilke verdier knytter personalet til skoleliv og skoleforberedende praksis i barnehagen?
Teori og metode: Spørreskjema til 700 førskolelære og assistenter i 80 barnehager, deskrip-

tiv statistikk og multippel korrespondanseanalyse. Teori om overgangsritualer: van Gennep.
Teori om dannelse og sosial reproduksjon: Bourdieu.

Bidraget viser at «overgangen» fra barnehage til skole ikke er en overgang, men en flerfaset
transformasjonsprosess. Funnene viser 1. at personalet forbinder seg med skoleforberedelsen
som ikke-Dannelse. 2. at man vektlegger sterke elementer av askese i form av prøvelser og
utsettelse av behovstilfredsstillelse. De rituelle momentene de rituelle praksisformene har ka-
rakter av dødsriter.

Symposium skoleledelse � rom 1426

Fra tilstandsrapport til kvalitetsmelding

Rotvold, Lars Aage

UiT Norges arktiske universitet
Presentasjonen er en del av et selvorganisert symposium der vi presenterer til sammen fem

ulike forskningsbidrag fra prosjektet «Gode skoleeiere». I prosjektet har vi over en periode
på snart 2 år arbeidet med skoleeiere fra til sammen 28 Nordnorske kommuner der formålet
har vært å øke samhandlingen mellom politikere og administrasjon i forhold til kommunenes
skoleeierskap. De enkelte kommunene utformet høsten 2013 egne kommunevise aksjoner.
Disse aksjonene har vi som forskere med ulike blikk fulgt gjennom prosjektperioden. I pro-
sjektet «Gode skoleeiere» har flere av kommunene valgt å forbedre den årlige rapport om
tilstanden i opplæringen som aksjon. Mange kommuner opplever at tilstandsrapporten ikke
blir brukt aktivt i forhold til å utvikle skolen, og ønsker å endre dette. I denne presentasjonen
vil jeg drøfte hva som preger en slik prosess i en enkeltstående kommune. I utgangspunktet
har kommunen en relativt klar mal for hvordan tilstandsrapporten skal utformes. Et sentralt
spørsmål som diskuteres er hvordan lokale skoleeiere oversetter tilstandsrapporten slik at den
kan bli et handlingsrettet verktøy for skoleutvikling?

Utvikling og innovasjon krever handling (en aksjon), og denne aksjonen må iverksettes av
de som er i situasjonen (skoleeierne). Vi som forskere er med i prosessen som utviklingsaktø-
rer der vi i dette tilfellet tilrettelegger for prosessen ved å bidra til et sterkere fokus på sam-
handling mellom politikk og administrasjon. Som utviklingsaktører ønsker vi å få til gode
(aksjons) læringsprosesser blant skoleeierne. I prosjektperioden har vi på en systematisk måte
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samlet inn data fra de kommunevise aksjonene gjennom blant annet pedagogisk loppemar-
ked, SWOT analyser, evalueringer av både samlinger og arbeid mellom samlinger. I tillegg
har enkeltforskerne egne observasjonsnotater i forbindelse med oppfølgingen av kommune-
ne.Det teoretiske grunnlaget i denne presentasjonen er translasjonsteorien (Røvik m.fl. 2014).
Innenfor dette perspektivet forklares innovasjons- og endringsprosesser utfra at det er aktive
aktører som oversetter nye ideer eller tiltak slik at de gir mening i de ulike kommunene. I et
slikt perspektiv vil de kommunevise tilstandsrapportene kunne se forskjellig ut fra kommune
til kommune.

Det som kommer tydelig frem i mine funn er at både politiker og administratorer klarer å
skape seg et handlingsrom der de fremstår som tydelige oversettere av tilstandsrapporten. Det
er særlig leder av hovedutvalg for undervisning som fremstår som en sentral oversetter mel-
lom administrasjonen og de øvrige politikerne i utvalget. Oversettelsen foregår hovedsakelig
gjennom en systematisk og strukturert utviklingsprosess der endring av form og innhold i
tilstandsrapporten settes på dagsorden. Tilstandsrapporten endrer også navn til å hete «kvali-
tetsmelding» der det blir viktig for kommunen at rapporten skal bli et dynamisk dokument
som skal kunne gi politikere et bedre grunnlag for å ta politiske valg i forhold til skolene i
kommunen.Artikkelen vil kunne bidra til en bedre forståelse av hvordan samhandlingsproses-
ser mellom skolepolitikere og administratorer forgår i et arbeid med konstruktiv forbedring
av en kommunes skoleeierskap.

Kunnskapsbasert politikkutforming

Schjølberg, Per-Oskar

KS Nord-Norge / UiT/ UiN
Presentasjonen er en del av et selvorganisert symposium der vi presenterer tilsammen fem

ulike forskningsbidrag fra prosjektet «Gode skoleeiere For Nord-Norge». I programmet har vi
over en periode på snart 2 år arbeidet med skoleeiere fra tilsammen 28 nord-norske kommu-
ner der formålet har vært å øke samhandlingen mellom politikere og administrasjon i forhold
til kommunenes skoleeierskap. I samtaler, refleksjoner, forskjellige framlegg – skriftlige så vel
som muntlige – har vi problematisert og fått deltakernes opplevelser og synspunkter på flere
forhold i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Etter en grundig ståstedsanaly-
se utformet kommunene høsten 2013 aksjoner. Disse aksjonene har vi som forskere med ulike
blikk fulgt igjennom prosjektperioden. I min presentasjon er jeg opptatt av hva som fremmer
og hva hemmer positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå i kommunene
når kvalitet og utvikling av skolen står i fokus? Hvilke avveininger gjøres mellom politikk
administrasjon og profesjon når lokal skolepolitikk skal utformes og implementeres?

Utvikling og innovasjon krever handling (en aksjon), og denne aksjonen må iverksettes
av de som er i situasjonen (skoleeierne). Vi som forskere, er med i prosessen som utvik-
lingsaktører der vi i dette tilfellet tilrettelegger for prosessen ved å bidra til et sterkere fokus
på samhandling mellom politikk og administrasjon. Som utviklingsaktører ønsker vi å få til
gode (aksjons-) læringsprosesser blant skoleeierne. I prosjektperioden har vi på en systema-
tisk måte samlet inn data fra de kommunevise aksjonene gjennom blant annet pedagogisk
loppemarked, SWOT analyser, evalueringer av både samlinger og arbeid mellom samlinger. I
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tillegg har enkeltforskerne egne observasjonsnotater i forbindelse med oppfølgingen av kom-
munene.Samværet og materialet har i mitt tilfelle etter hvert avstedkommet «anelser». Disse
anelsene har jeg søkt å sette ord – begrep – på og fylle med innhold. «Fra aning til spaning
og spinning», som Tom Tiller ville sagt. Teoretisk støtter jeg meg til forvaltningsteori (Lang-
feldt 2008, Roald 2012 m.fl.), profesjonsutvikling (Irgens 2012), gjennomføring av reformer
(Lillejord, Dahle, Gilje 2011, Røvik 2014) metode og tolkning (Tiller m.fl. 2006)

Ut fra de undersøkelser – «spaning og spinning» - jeg så langt har gjort, er det først og fremst
to avveininger som framstår som viktig for at forholdet mellom politikk og administrasjon/
profesjon skal være «produktivt» i betydningen fremmende for kvalitetsutvikling. Det førte
handler om politikkens rolle i forhold til ledelse. Skal politikken være noe lederne skjuler
seg bak – viser til som legitimt grunnlag for de tiltak de er «nødt» til å gjøre – eller skal
den være noe som lederne har i ryggen – et grunnlag eller en plattform for å utøve ledelse?
Det andre handler om hvor langt politikerne skal gå inn i det faglige handlingsrommet når
de skal plante forventninger som handler om kvalitet. De administrative lederne vil gjerne
opplyse – gi kunnskap til – politikerne. Politikerne vil gjerne ha kunnskap om skolen. For
begge parter fremstår det ofte noe uklart hvordan kunnskapen skal brukes. Administratorer
og ledere snakker ofte om politisk forankring. Hva ligger i dette begrepet? Når politikerne
har kunnskap om skolen, hvor lang kan man da gå i å gi – gjerne kunnskapsbaserte – føringer
for utøvelsen av ledelse?

Når antallet teller?

Stien, Kirsten E.

UiT-Norges arktiske universitet, ILP
Når antallet teller - ? Kan vi påvise noen sammenhenger mellom proaktive ledere som ska-

per handlingsrom og hvordan dette kan gi resultater både for arbeidet i utvalgsmøtene og for
klasseromsundervisninga? I prosjektet «Gode skoleeiere for Nord-Norge» har en av kommu-
nene deltatt med seks personer – tre politikere inkludert ordfører og tre administrativt ansatte
inkludert rådmann. Fokus er å finne elementer som kan vise at utsagnet «Nobody is perfect,
but a team can be» er en relevant beskrivelse for innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap.
Formålet er å vise til aksjoner som får dominoeffekter.

Alt henger sammen med alt - systemtenking, personlig mestring, mentale modeller, felles
visjon og teamlæring (Ertesvåg 2012) har siden P. Senge i 1990 ga ut boka The Fifth Dici-
pline vært viktige fokusområder i beskrivelsene av hva en lærende organisasjon er. Hvis vi for
den aktuelle kommunen tegner et såkalt systemkart som viser hvordan nøkkelelementene i
systemet er knyttet sammen, hvilke konkrete utfall vil vi da kunne påvise? En ny modell for
tilpasset opplæring i 6 faser vil være ett av svarene.

«Rådmann har spredt det gode ord om hvor godt vi arbeider med fag og saker». Dette er
et utsagn fra utvalgslederen og beskriver hva som skjer når man arbeider for å gjøre hverand-
re god; tilrettelegger for rammebetingelser som involverer mange nok til at de kan gjøre en
forskjell. Bidrag til feltet er å vise til hvordan systemtenkningsmodeller kan beskrive at end-
ring skjer i flere sammenhenger, også de sammenhenger som bare indirekte er berørt, som for
eksempel elevenes læring.
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Barnehagelæreres oppfatning av leketøyets verdi i barnehagen

Brønstad, Eva Stai

DMMH
På bakgrunn av tidligere forskning er det grunn til å tro at leketøy først og fremst oppfattes

som et læringsredskap i barnehagen. Tidligere empiriske studier viser at pedagoger i barne-
hager, på tvers av landegrenser, vektlegger leketøyets antatte nytteverdi i form av læring og
utvikling av sosiale evner, språk, kognisjon og motorikk. Leketøyets lekeverdi fremheves ikke
med like stor selvfølgelighet. Utgangspunktet for dette paperet er en undersøkelse av hvilken
betydning barnehagelærere gir leketøy.

I dette paperet vil jeg presentere funn fra gjennomført spørreundersøkelse (ikke tidligere
publisert) og diskutere og argumentere for leketøyets lekverdi for barn. Det teoretiske grunn-
laget jeg støtter meg til er blant andre Krejsler (2013), som har pekt på at det i Norge, men
også internasjonalt formidles stadig nye krav fra myndighetens side om læring og utvikling av
barn (se også Løvlie, 2013). Slike krav kan bidra til at barnehagelærere føler seg presset til å
løfte frem leketøyets nytteverdi. Videre vil jeg anvende Øksnes (2010) og Sutton-Smith (1997,
2004) som begge peker på at idealiseringen av lekens potensielle nytteverdi marginaliserer le-
kens egenverdi. Begge fremhever at lek, og i denne sammenhengen, lek med leketøy, er noe
som bidrar til moro og glede. Lek gjør livet verdt å leve her og nå.

Funnene fra spørreundersøkelse viser at det på et formuleringsplan foregår en verdisorte-
ring til fordel for leketøyets antatte læringsverdi. Disse funnene er i tråd med de resultater
tidligere empiriske studier viser, jf. Hartmann og Brougère (2004). På spørsmål om hvilke
argumenter som er viktige for valg av leketøy i barnehagen, svarer 96 % av barnehagelærerne
at de er enige eller delvis enige i at utvikling av kognitiv, språklig og motorisk utvikling er
viktig. Samtidig svarer 76 % at de er enige eller delvis enige i at leketøy skal være morsomme.
Hartmann og Brougère finner at barnhagelærerne opplyser at det å fremme språk, motorikk
og sosiale evner er avgjørende kriterier for utvelgelse av leketøy i barnehagen. Et annet viktig
kriterie er at leketøyet skal være morsomt og innby til varierte lekmuligheter, fremme glede
og spenning. I dette paperet vil jeg utdype det jeg oppfatter som en tvetydighet i funnene,
dette spenningsfeltet mellom leketøyets lekeverdi og leketøyets nytteverdi.

Lekens rolle i skolefritidsordning

Knutas, Agneta & Maria Øksnes

Program for lærereutdanning, NTNU
Skolefritidsordningen i Norge ser ut til å regnes som en sentral arena for videreføring av

bestemte lærings- og undervisningsorienterte pedagogiske prosjekt. Fra politisk hold uttryk-
kes en betydelig interesse for barndommen og lekens potensiale med tanke på tidlig innsats og
støtte til skolelivet. Barnekonvensjonen slår i artikkel 31 fast at barn har rett til hvile, lek og
fritid. I en generell kommentar til denne advarer FN (2013) eksplisitt mot et økende lærings-
trykk og vektlegging av formell akademisk suksess i barns liv. En konsekvens av dette er at
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vilkårene for den frie, spontane leken forringes og at barns frie lek, ifølge FN, er under press.
I dette paperet spør vi hvordan bestemte forståelser av lek kan virke styrende for eller åpne

opp for tolkninger av styringsdokumente. Hensikten er å undersøke styringsdokumentenes
beskrivelser av mål og innhold for SFO med særlig fokus på hvordan vi kan forstå lekens
rolle i barns institusjonaliserte fritid. Som et bakteppe for vår lesning av sentrale styringsdo-
kumenter vil vi presentere to hovedperspektiver på lek. Innenfor det ene perspektivet forstås
lek som et nyttig middel for å nå bestemte mål knyttet til barns utvikling og læring, det vil si
nytteverdi. Det dreier seg om et instrumentelt blikk på lek som undergraver lekens egenver-
di. Det andre perspektivet fremmer lekens egenverdi og betydningen av det som skjer og gir
mening for barn her og nå (Rasmussen 2001). Disse to lekperspektiver er vår utdypning av de
forståelser av lek som FN i grove trekk skisserer i sin kommentar.

Vårt analytiske grep i dette paperet består av å gjøre en innlesning og en utlesning (jf.
Säfström 1999). I innlesningen beskriver vi hvordan lek fremstilles i styringsdokumenter. Vi
spør hvorvidt det vil være nærliggende å tolke tekstene ut fra det rådende syn på lek som
nyttig. I utlesningen gjør vi en perspektivforskyvning der vi setter søkelyset på utdanningens
formål og drøfter denne opp mot FNs kommentar og det mindre anerkjente synet på lek
som noe som har egen verdi. Vi forholder oss først og fremst til tekster og drøfter hvordan
styringsdokumenter bidrar til å skape og opprettholde dominerende verdensbilder.

Praksishypotesen og lekens egenverdi i pedagogikkens tidsalder

Sundsdal, Einar & Maria Øksnes

Høgskolen i Sør-Trøndelag
I denne artikkelen vil vi argumentere mot noe mange tror og håper, nemlig at lek springer

ut av og er viktig fordi den forbereder den som leker på det fremtidige liv. Med henvisning
til forskning innenfor kognitiv etologi og nevrobiologi vil vi argumentere for at den såkalte
praksishypotesen – hypotesen om at lek er en praksis deltagerne deltar i for å øve seg på å
takle lignende situasjoner som vil dukke opp i fremtiden – ikke kan forklare hvorfor det lekes
eller hvorfor lek er viktig.

I dag studeres lek fra en rekke ulike perspektiv. Det forskes på lek både innenfor humaniora
og samfunns- og naturvitenskapene, og ikke minst er mye lekforskning tverrdisiplinær. Etter
vår oppfatning er forskningsfronten nå preget av fornyelse og reorientering. Et tydelig trekk i
denne nyorienteringen er at lekforskningen i mindre grad enn tidligere er orientert omkring
spørsmålet om lekens nytte- og middelverdi, og i økende grad er orientert rundt en interesse
for det vi kan kalle lekens paradokser og kompleksitet (f.eks. Burghardt 2005, 2010; Ramberg
2005; Smith 2005).

Vi vil i denne artikkelen presentere og drøfte et par eksempler fra denne typen lekforsk-
ning. Det vil vi gjøre, ikke bare fordi den er fruktbar og overbevisende rent kunnskapsmessig,
men like mye fordi en sentral problemstilling i forskningslitteraturen ble aktualisert da FN i
2013 ga ut en veiledende kommentar til Barnekonvensjonens art. 31 som uttrykker barns rett
til hvile, lek og fritid. Problemet FN peker på handler blant annet om barns lek i institusjoner
(f.eks. barnehage og skole), og det hevdes at barns muligheter til fri, spontan lek nå trues. Helt
konkret advares det i kommentaren mot økende læringstrykk og det hevdes at rettighetene i
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artikkel 31 nektes mange barn som en konsekvens av vektleggingen av formell akademisk suk-
sess. For eksempel nevnes det eksplisitt at barnehager i økende grad fokuserer på akademiske
mål og formell læring på bekostning av lek, at læreplanen og dagsrytmen mangler anerkjen-
nelse for nødvendigheten av eller tilrettelegging for lek. Det presiseres at barn har rett til tid
for seg selv der ingen voksne organiserer eller kontrollerer dem, en tid der barna kan være
fri fra ethvert krav, frie til å gjøre «ingenting».At barns muligheter til å leke fritt er under
sterkt press, er et kjernepunkt i vår drøfting av lek i dette bidraget. Dersom FN har rett i at
barnehager og skoler tilsidesetter barns rettigheter slik de fremkommer i Barnekonvensjonen,
vil det være god grunn til tenke kritisk gjennom hva som formidles om barns lek i lærer- og
barnehagelærerutdanningen.

Kroppsøving � rom 1520

Barnehageansattes fysiske aktivitetsnivå

Kippe, Karin & Pål Lagestad

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Med tanke på arbeidskravene i barnehagen er det grunn til å tro at god fysisk form bidrar til

større grad av mestring av arbeidskravene de ansatte møter i barnehagen. På denne måten kan
fysisk aktivitet forebygge sykefravær, mens lite fysisk aktivitet kan bidra til at evnen til å tåle
belastning går ned. God fysisk form kommer også barna til gode gjennom at de barnehage-
ansatte blir gode rollemodeller for en fysisk aktiv livsstil. I denne studien belyses det fysiske
aktivitetsnivået blant barnehageansatte i Levanger kommune. Formålet med studien var å stu-
dere i hvilken grad barnehageansatte oppnår helseanbefalingene om 30 minutter daglig fysisk
aktivitet, samt å finne ut hvordan barnehageansatte selv estimerte sitt fysiske aktivitetsnivå.

Utvalget bestod av 46 tilfeldig utvalgte barnehageansatte i full stillingsandel i Levanger.
Aktivitetsgraden ble målt ved hjelp av akselerometerdata gjennom syv dager. I tillegg besvarte
utvalget et spørreskjema med spørsmål om aktivitetsvaner og deres estimering av egen fysiske
aktivitet.

Studien viser at 75 prosent av de barnehageansatte innfrir helseanbefalingene om 30 mi-
nutter daglig fysisk aktivitet, noe som er en betydelig høyere andel enn jevnaldrende det er
naturlig å sammenligne seg med. Videre viste analysene at blant de som oppnådde helseanbe-
falingene, underestimerte over 80 prosent sitt eget aktivitetsnivå. Blant de som ikke oppnådde
helseanbefalingene estimerte derimot to treder av utvalget aktivitetsnivå i samsvar med objek-
tivt målt aktivitetsnivå.

Med krav og selvbestemmelse hånd i hånd

Lagestad, Pål

Høgskolen i Nord-Trøndelag
En videregående skole i Nordland skilte seg særlig positivt ut ved å ha lavest gjennomsnittlig

kroppsøvingsfravær blant elevene. Dette kan handle om at denne skolen organiserer kropps-
øvingsfaget på en måte som gir forholdsvis lite fravær. Siden frafall og fravær i kroppsøving
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er en betydelig utfordring i den videregående skolen, var det fruktbart å belyse denne skolens
organisering og tilrettelegging av kroppsøvingsfaget.

De to lærere som underviste i kroppsøving VG3 ble intervjuet om hvordan de tilrettela
kroppsøvingsundervisningen. Deretter ble alle de 15 elevene i som gikk i tredje studieår inter-
vjuet om kroppsøvingsundervisningen i tre fokusgrupper - to grupper med fem gutter i hver
og en gruppe med de fem de jentene i klassen. Dette med tanke på å belyse viktige punkter i
intervjuguiden, og da særlig for å undersøke om elevenes utsagn underbygde lærernes opple-
velse av egen undervisning. Underveis ble det foretatt uformelle samtaler med lærerne i et tre
dagers feltarbeid. Det ble også gjennomført observasjon av to dobbelttimer i kroppsøving for
å sjekke ut om læreres og elevers utsagn var i tråd med hvordan undervisningen faktisk ble
gjennomført.

Analysen viste at elever og lærere var samstemte i hvordan de opplevde organiseringen og
tilretteleggingen av kroppsøvingsfaget, og alle opplevde denne tilnærmingen som positiv. In-
tervjuene, de uformelle samtalene og observasjonene tydet på at undervisningen ble organisert
med stor grad av medbestemmelse, samtidig som det ble satt store krav til elevenes planleg-
ging og innsats. Denne tilnærmingen syntes å legge godt til rette for mestring og trivsel. Det
var stor grad av nærhet mellom studenter og lærere på denne skolen med få elever, noe som
syntes å påvirke deltakelsen positivt. Elevene ble tett fulgt opp. Resultatene blir drøftet i lys
av selvbestemmelsesteori og i et danningsperspektiv.

Utviklingen av maksimalte oksygenopptak (V O2peak) blandt
ungdommskoleelever � en kroppsøvingsintervensjon

Lagestad, Pål

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Fysisk form målt gjennom oksygenopptaket er en av de viktigste indikatorene på fysisk

helse. Forskning peker på at den fysiske aktivitetsgraden faller gjennom ungdomstiden, men vi
vet lite om hvordan oksygenopptaket utvikler seg i ungdomsårene. Det er også lite kunnskap
om hvordan ulike intervensjoner med økt daglig fysisk aktivitet og økt intensitet i kropps-
øvingen kan påvirke oksygenopptaket. 3 åttendeklasser med til sammen 124 elever ble valgt
ut til en intervensjonsstudie. En klasse (N = 39)hadde økt intensitet i kroppsøvingen i hele
niende og tiende klasse. En klasse (N = 43) fikk 30 minutter med ekstra daglig fysisk akti-
vitet på skolen alle hverdager de ikke hadde kroppsøving. En klasse (N = 42) fungerte som
kontrollgruppe. Alle elevene fikk målt sitt oksygenopptak i slutten av åttende klasse, og dette
ble også gjort i slutten av tiende klasse. Resultatene viser at det ikke var signifikante endringer
i oksygenopptaket i noen av de tre gruppene etter to år med intervensjon. Resultatene blir
drøftet og problematisert.
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Når ledelse virker � en studie av samarbeidet mellom barnevern og
barnehage for implementering av tidlig intervensjon

Moe, Torill

HiNT
Siden 1980-tallet vært det vært fokus på tverrfaglig samarbeid for å gi mer helhetlig hjelpetil-

bud til barn og familier i risiko. Det rapporteres om mangelfull koordinering av hjelpetilbud
og utilstrekkelige samarbeidsstrukturer. Dette framkommer i statlige føringer og lovendrin-
ger (Prop.106 L 2012–2013, NOU 2009:22). Betydningen av økt samarbeid mellom barne-
vern, barnehage og helsestasjon for å lykkes med tidlig intervensjon(TI) understrekes. Den
overordnede målsettingen med min studie og artikkelen er å se på hvorvidt samarbeid på le-
dernivå mellom barnehage og barnevern gjennom felles kapabilitetsutvikling kan bidra til å
nå målet om TI for barn i risiko. Det er fokus på kapabilitetsutviklingen – kombinasjonen av
kompetanse og kvalitet, i samarbeidet.Problemstillinger: 1.På hvilken måte kan ledelse bidra
til at barnehage og barnevern får en best mulig felles kapabilitetsutvikling knyttet til tidlig in-
tervensjon?2. Hva hindrer og fremmer godt samarbeid mellom barnehage og barnevern med
fokus på tidlig intervensjon for barn i risiko?

Jeg vil presentere resultater fra en kvalitativ undersøkelse i tre utvalgte kommuner i Trønde-
lag. Samt en survey til alle barneverntjenestene i Trøndelag om hvorvidt kvaliteten i samarbei-
det kan økes gjennom lederskap. Tema er hvordan ledere i barnevernet og barnehagene kan
jobbe systematisk for å øke treffsikkerheten i bekymringsmeldinger, kombinert med å øke
samarbeidskapabiliteten begge steder.For å skape felles refleksjon gjennomførte jeg tre dybde-
intervjuer, med barnevernlederen og en barnehagestyrer sammen i tre kommuner. Jeg har
vært ute etter informantenes refleksjon knyttet til deres erfaringer med ledersamarbeid mel-
lom barnevern og barnehage. Videre ønsket jeg at barnevernleder og barnehagestyrer skulle
reflektere sammen om betydningen av ledersamarbeidet. Jeg hadde hovedspørsmål og un-
derspørsmål pluss noen illustrasjoner til temaene. I tillegg foretok jeg en oppfølgingssurvey
i 2014 til barnevernlederne/faglederne i Trøndelag, hvor jeg så på faktorer som har betyd-
ning for samarbeidet mellom barnevern og barnehage – med fokus på ledelse. 25 av 30 (83%)
besvarte surveyen. I følge barnevernlederne er det et høyere antall meldinger – med større
treffsikkerhet – fra de barnehagene hvor samarbeidet er mer utviklet. Studien viser at både
gode strukturer, generell kunnskap, erfaringsbasert kompetanse og samarbeidskultur er ve-
sentlig grunnlag for å lykkes i samarbeidet. Informantene er særlig opptatt av betydningen av
gode relasjoner og en kultur for samarbeid. Det vil være vesentlig i større grad å kartlegge hva
slags ledelse, i hvilke situasjoner, og på hvilken måte lederrollen har betydning for utvikling
av et godt samarbeid mellom disse to institusjonene. De foreløpige konklusjonene fra under-
søkelsen kan gi et grunnlag for mer utdypende spørsmål knyttet til lederrollen, og hva som
hemmer og fremmer samarbeidet i en oppfølgingssurvey eller større intervju-undersøkelse.
Kontekstavhengig kunnskap og erfaring, vekt på relasjonsledelse og tilstrekkelig lederstøtte,
samt en positiv samarbeidskultur synes å være avgjørende for å lykkes med å nå barn i risiko
tidligst mulig i samarbeidet mellom barnehage og barnevern.
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Pedagogiske lederes språkbruk i veiledning av assistenter - et utgangspunkt
for kritisk tenkning?

Nordahl, Julie

Høgskolen i Telemark
Veiledning kan være et godt verktøy for kritisk tenkning. Mitt fokus er knyttet til de peda-

gogiske ledernes språkbruk i dialogen med assistentene i en veiledningskontekst. Presentasjo-
nen vil rette seg mot hvordan pedagogiske ledere bruker språket, og deres bruk av vitenskapeli-
ge begreper. Målet med presentasjonen er å identifisere og diskutere i hvilke grad og på hvilken
måte språkbruk og begreper kan fremme kritisk tenkning hos assistentene.Problemstillingene
er som følger:1. Hva kjennetegner pedagogiske lederes språkbruk i dialogene som viser (spor
av) kritisk tenkning?2. Hvilken funksjon har bruk av vitenskapelige begreper for kritisk tenk-
ning?

I 2013 ble det inngått en treårig avtale om et forskningsprosjekt med en privat barnehageei-
er (AS) og Høgskolen i Telemark. Hensikten med prosjektet er å identifisere faktorer som kan
få betydning for konkret kvalitetsutvikling i barnehagen. Prosjektet er delt inn i tre faser:1)
Introduksjonsfasen, 2) implementeringsfasen, 3) avslutningsfasen. Denne artikkelen bygger
på introduksjonsfasen, fase 1. I løpet av denne fasen har det til nå blitt hentet inn materiale
knyttet til 35 veiledningssamtaler mellom pedagogiske ledere og assistenter. Min forskning
bygger på deler av dette materialet. Designet er inspirert av aksjonsforskning, men avgrenset
mot interaktiv forskning (Sandberg and Wallo, 2013). Forskningen har et dialogisk utgangs-
punkt. Jeg vil støtte meg på Linell (2009) og Rommetveits (2003, 2008) perspektivforståelse:
dialogisme. Settes begrepet i en veiledningskontekst, kan det blant annet knyttes til at delta-
kerne i samtalen er ansvarlige for meningsskapingen, og at meningen må sees i sammenheng
med den konteksten den uttrykkes i. Studien støtter seg på teorier knyttet til språk og begre-
per (Vygotsky, 2001, Säljö 2001) kritisk tenkning (Opdal, 2008) og veiledningsteori (Wang og
Odell, 2007).

Det har blitt skrevet lite om hvordan pedagogiske lederes språkbruk i en veiledningskon-
tekst rettet mot assistenter, kan lede frem til kritisk tenkning. Elin Ødegårds avhandling Ny-
utdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper
(2011) og Liv Torunn Eiks doktorgrad: Ny i profesjonen (2014) har imidlertid funn knyttet
til nyutdannede lederes bruk av språk og refleksjon. Deres forskning kan tyde på at hverdags-
begreper har dominans fremfor vitenskapelige begreper, og at det pedagogiske arbeidet i liten
grad ble utsatt for drøfting og kritisk overskridende refleksjon, selv ikke i veiledningssamta-
lene. I presentasjonen vil jeg diskutere funn knyttet til hvordan vitenskapelige begreper tas i
bruk og i hvilken grad disse leder til kritisk tenkning. Å bedre kvaliteten i barnehagen er et
sentralt aspekt i ledelse av pedagogiske praksiser, og veiledning av assistenter er et viktig om-
råde i ledelse av pedagogiske prosesser. Hvilken virkning ledernes språk- og begrepsbruk har
for kritisk tenkning hos assistentene, kan derfor spille inn i kvalitetsutviklingen i barnehagen.
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Forståelse av pedagogisk ledelse som begrep i ny barnehagelærerutdanning

Nymark, Merete Nornes & Ane Bergersen og Hege Fimreite

Høgskulen i Sogn og Fjordane, ALI
Høgskulen i Sogn og Fjordane startet høsten 2012 som eneste i landet med ny barnehage-

lærerutdanning. Som nasjonal pilot på en ny barnehagelærerutdanning med mer vektlegging
av pedagogisk ledelse og nye kunnskapsområder, valgte vi i vårt forskningsprosjekt å ha fo-
kus på hvordan ledelse blir vektlagt i utdanningen, og hvordan faglærere, praksislærere og
studenter forstå begrepet pedagogisk ledelse. Hovedfokus i forskningsprosjektet er studen-
tenes forståelse av begrepet pedagogisk ledelse og om denne forståelse har endret seg gjen-
nom utdanningen. Vårt forskningsprosjekt startet våren 2013 med datainnsamling over to
år, og delprosjektet som vi her har fokus på har følgende forskningsspørsmål: Hva er pilot-
barnehagelærerstudentenes forståelse av begrepet pedagogisk ledelse etter 2 ½ års utdanning?

I vårt prosjekt har vi en kvalitativ tilnærming med analyse av 31 studenter sine refleksjons-
notater første året i utdanninga, spørreskjema på tre ulike tidspunkt andre året og spørre-
skjema og fokusgruppeintervju i januar tredje året. Vi har samtidig en parallell oppfølging
av studentkull nummer to med 28 studenter som hadde oppstart høsten 2013. I tillegg har
studenter som tok fordypning i faget pedagogisk ledelse gjennomført intervju med faglærere
og praksislærere. Vårt hovedfokus i denne presentasjonen er empiri knyttet til pilotklassen
med hovedfokus på fokusgruppeintervju, individuelle intervju og spørreskjema fra første uke
i januar 2015. Empiri fra første og andre år vil være med å supplere våre hovedfunn fra janu-
ar knyttet til studentenes forståelse av begrepet pedagogisk ledelse etter 2 1/2 års utdanning.
To spørsmål som studentene har svart på ved flere anledninger over 2 ½ er: 1) Hva vil du
vektlegge som pedagogisk leder?2) Hvordan vil du definere begrepet pedagogisk ledelse?

I vår analyse av materialet ser vi tendenser til ulike forståelser av begrepet pedagogisk le-
delse, og at tendensene kan kategoriserer i to retninger. Enten defineres begrepet tett opp til
fagdidaktikk og knyttes til tilretteleggelse av faglige aktiviteter for barn eller det knyttes til
ledelse generelt med fokus på å lede personalet i en organisasjon. Vi ser også at studentene
endrer sin forståelse av begrepet over tid, fra fagdidaktikk og fokus på barna til mer helhetlig
forståelse av ledelse og organisasjonsutvikling. Begrepet pedagogisk ledelse oppfattes av fle-
re som et noe ullent begrep som det er vanskelig å definere. Pedagogisk ledelse som begrep
blir av mange forvekslet med pedagogisk ledelse som funksjon, altså pedagogisk lederrollen.
Vi ønsker på bakgrunn av vår empiri å drøfte om pedagogisk ledelse er et velegnet begrep.
Som første barnehagelærerutdanning i landet kan våre funn være et viktig bidrag for andre
barnehagelæreutdanninger i landet og for andre profesjoner som bruker begrepet pedagogisk
ledelse.
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Organisering, bruk og betydning.

Gotvassli, Kjell Åge

DMMH
Det er lite kunnskap om de om lag 200 åpne barnehagene i Norge. På oppdrag fra Ut-

danningsdirektoratet har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)sammen med DMMH
kartlagt ulike sider ved de åpne barnehagene. Denne delen av symposiet vil besvare følgende
problemstillinger: 1. Hvordan er de åpne barnehagene organisert, herunder omfang, åpnings-
tider, eierskap. 2. Hvilken kompetanse har personalet? og 3. Hvem er brukerne og hva er
tilbudet som gis?

Datamaterialet består av en spørreundersøkelse til alle åpne barnehager i Norge og en
dybdeundersøkelse med intervju av 10 ansatte/styrere og i alt 36 brukere. Intervjuene er sup-
plert med innsamling av observasjonsdata ved besøk i 6 åpne barnehager og dokumentanalyse
av ulikt eksisterende planverk. Vi har også kartlagt og oppsummert eksisterende forskning på
åpne barnehager i Norge.

De rundt 200 åpne barnehagene i Norge er i gjennomsnitt godkjent for 30 barn, har 0.9%
årsverk, har 1 - 2 ansatte og er åpen ca. 12 timer i uka. De er flest brukere mellom 0 - 3 år.
50 % er offentlig eid, 30 % er eid av menigheter/trossamfunn, resten eies av svært ulike typer
organisasjoner og enkeltpersoner. De fleste har en ansatt med førskolelærerutdanning. Tilbu-
det som blir gitt er svært forskjellig fra barnehage til barnehage, men det er ofte snakk om
følgende tre kategorier av vektlegging: 1. Læring, opplevelser og formidling, 2. Forebyggende
helse- og familievern. og 3). Integrering av fremmedspråklige. Samtlige intervjuede er svært
positive til de åpne barnehagene og er veldig opptatt av et slikt tilbud ikke må legges ned.

Styrken i de svake fellesskap: Åpne barnehage som integrerende organisasjon

Ljunggren, Birgitte & Berit Irene Vannebo

HiNT
Åpne barnehager skiller seg fra ordinære barnehager på flere måter. De retter seg mot både

barn og foreldre som sammen kan ta del i tilbudet barnehagen har. De vektlegger ofte en sosial
og forebyggende side i tillegg til det pedagogiske tilbudet. Det finnes ca. 200 åpne barnehager i
Norge, noe som kun utgjør en det totale antallet barnehager i Norge på ca. 6300 stykker. Den
åpne barnehagen er under press. I en tid hvor barnehagenes pedagogiske funksjon vektlegges
sterkt, stilles det spørsmål ved berettigelsen til denne barnehagetypen. Paperet utforsker de
ulike funksjoner den åpne barnehagen har, med et særlig søkelys mot den helt særegne funk-
sjonen som integrasjons- og inkluderingsarena for foreldre og barn. Dette er aktuelt i en tid
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med økende sosialt mangfold og utenforskap. Av det lille som finnes av forskning på temaet
pekes det på at barnehagene representerer noe særegent i barnehagefeltet. De arbeider med
forebyggende helsearbeid, integrering og sosial utjevning (Haugset, Gotvassli, Ljunggren og
Stene 2014). Våre forskningsspørsmål er følgende: Hva gjør den åpne barnehagen til en inte-
grerende arena? Under hvilke organisatoriske betingelser fungerer den åpne barnehagen som
en sosialt integrerende organisasjon?

Vårt analytiske perspektiv er organisasjonsteorien, og vi beskriver (organisatoriske)trekk
ved de åpne barnehagene som fremmer deres funksjon som en åpen sosial arena, og drøfter
forhold som fremmer deres integrerende funksjon sett i lys av deres organisering og kva-
litetsbegreper som strukturell kvalitet, prosesskvalitet, innholdskvalitet, og resultatkvalitet
(Mooney 2007, Ishmine, Tayler og Bennett 2010, Gulbrandsen og Eliassen 2013, Sommersel,
Westergaard og Larsen 2013). Organisasjonsperspektivet tillater praksisnære- og nyttige ana-
lyser med stor overføringsverdi. Forskningsspørsmålene belyses ved å analysere et kvalitativt
datamateriale bestående av ulike typer data. Vi har gjennomført en kartleggingsundersøkel-
se med observasjoner i 6 barnehager, intervju med pedagogisk personell og brukere i disse
barnehagene. Materialet består av nedtegnede observasjonsdata, intervjuer med pedagogisk
personell og foreldre som bruker den åpne barnehagen. Vi valgte et strategisk utvalg av barne-
hager som viser til mangfoldet i sektoren, og designet et studie som tillater oss å sammenligne
og analysere ut fra barnehagenes ulike organisatoriske betingelser.

Begrepene prosesskvalitet og resultatkvalitet benyttes for å analysere de organisatoriske
trekkene til barnehager som integreringsarena. De åpne barnehagene, fungerer integrerende
under gitte organisatoriske forutsetninger ved å: - fungere som en åpen sosial arena, der barn
og voksne sammen kan ta del i et lavterskeltilbud som er pedagogisk, åpent og inkluderende.-
innlemme foreldre i nettverk med fokus på barns læring, og barns integrering inn i ordinær
barnehage og skole.- sette voksenrollen i fokus, og etablere forventninger til foreldrerollen.
Gjennom å tilby en arena der foreldre kan utveksle erfaringer og etablere foreldrefelleskap.-
sette voksenlæring i fokus, og gi foreldre innføring i og kjennskap til institusjonelle lover,
regler og rammeverk som er nødvendig for å følge opp barns læring og helse- gjennom å
gi innføring i norsk kultur og virke som et verktøy for integrering for etniske minoriteter.
Viktige organisatoriske forutsetninger er bla tilpasset pedagogisk ledelse, intraorganisatorisk
partnerskap og gjennomtenkt rekrutteringsarbeid. Studien bidrar til utfyllende forståelse av
den integrerende funksjonen til de åpne barnehagene og viser organisatoriske kjennetegn ved
barnehager som integrerende organisasjoner.

Åpne barnehager i Norge som rekrutteringsarena for ordinær barnehage

Haugset, Anne Sigrid

Trøndelag Forskning og Utvikling
Det finnes cirka 200 åpne barnehager i Norge. Høy barnehagedekning har gjort at bruker-

grunnlaget til åpne barnehager reduseres, og rollen og plassen i dagens barnehagesektor kan
oppleves som uklar. I Mld. St. 24 2012-2013 Framtidens barnehage pekes det blant annet på
at:Åpne barnehager kan være en viktig arena for rekruttering av barn til ordinær barnehage
(ide 37). (side 36-37). Rekruttering til ordinær barnehage vil si at åpen barnehage bidrar til
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at barn som ellers ikke ville gått i barnehage før skolestart, får barnehageplass. Vi vet lite om
denne rekrutteringseffekten og i hvilke barnehager den eventuelt er stor. Barnehage er også fri-
villig, og foreldre har ulike grunner til bortvalg.Denne artikkelen har som formål å Analysere
og beskrive hva som kjennetegner åpne barnehager som barnehagens egen ledelse vurderer til
å ha rekrutteringseffekt til ordinær barnehage Kaste lys over rekrutteringsmekanismer som er
i sving i åpne barnehager, sett gjennom styrers øyne

Artikkelen er en empirisk analyse basert på surveydata fra styrere i 185 åpne barnehager
i Norge i 2014. I mangel på gode registerdata over brukere av åpne barnehager benyttes et
informantopplegg, der styrer gir sine vurderinger basert på kjennskap til både barnehagen
og brukerne. Datamaterialet fra surveyen er både kvantitativt (lukkede spørsmålskategorier)
og kvalitativt (tekstlige kommentarer/utdypinger til enkeltspørsmål). Analyser av samvaria-
sjon (ANOVA og korrelasjonsanalyser) benyttes for å se hva som kjennetegner barnehager
med stor rekrutteringsfunksjon. En regresjonsanalyse benyttes for å se på samvariasjon med
enkeltvariabler kontrollert for andre variabler. Analyser av tekstkommentarene benyttes for
å beskrive mekanismer knyttet til rekruttering og rekrutteringsarbeid i åpne barnehager. På
bakgrunn både av samvariasjonsanalysene og tekstkommentarene drøftes og beskrives mulige
mekanismer og årsakssammenhenger knyttet til rekruttering.

Selv om det er gjort studier av enkeltbarnehager, er ikke åpne barnehagers rekrutterings-
funksjon til ordinær barnehage undersøkt systematisk og med bredt empirisk grunnlag tidli-
gere. Barnehager der styrer vurderer til å ha stor rekrutteringseffekt, informerer i noe større
grad om hverdag og rutiner i ordinær barnehage og bistår i noe større grad med søknadsskri-
ving. De har klart høyere andel fremmedspråklige brukere og har i snitt åpent flere dager i uka
enn barnehager der styrer rapporterer en lavere rekrutteringseffekt. De har ikke flere bruke-
re som bruker barnehagen som eneste planlagte barnehagetilbud før skolestart. Kommunale
barnehager rapporterer større rekrutteringseffekt enn private, spesielt menighetsbarnehagene.
Forskjellen mellom kommunale og menighetsbarnehager holder seg også etter at en kontrol-
lerer for andel fremmedspråklige brukere. Tekstkommentarene indikerer en målretting av
rekrutteringsarbeidet, og oppfatninger om at fremmedspråklige
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Hvor vil den ferske lærerstudenten � og hvordan komme dit?

Løhre, Audhild & Elin Moen, Marit Uthus

HiST, ALT
Vi vet for lite om lærerstudentens motivasjon for å bli lærer. Vi trenger også å vite mer om

hvordan motivasjonen eventuelt forandres gjennom studieløpet. I denne studien var målet å
undersøke hva grunnskolelærerstudenten la vekt på i yrkesvalget, og om studietiden hadde
endret motivasjonen for å skulle bli lærer. Problemstillingen var formulert i følgende spørs-
mål: Hvorfor ville du bli lærer, og hva har det første semesteret betydd på veien mot målet?

Det er lærerstudenters refleksjonsnotater som utgjør datagrunnlaget for studien. I en klas-
se der refleksjonsloggen var et arbeidskrav ved starten av andre semester, ble det spurt om
tillatelse til å bruke materialet og studentene ga skriftlig informert samtykke. Vi har brukt
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kvalitative fortolkende næranalyser for å undersøke studentenes tekster, og drøfting av funne-
ne blir sett i lys av Vygotskijs teorier.

Bildet av «Den gode lærer» var det som steg klarest fram når studentene fortalte hvorfor
de ville bli lærer og hvorfor de hadde begynt på grunnskolelærerutdanningen. Studentene
hadde klare minner om de dyktige lærerne. Det var lærere som hadde betydd mye for dem;
faglig så vel som menneskelig. Studentene var opptatt av å bli en like god lærer som de beste.
Videre hadde egne erfaringer som vikar ved skoler eller instruktør i fritidsaktiviteter satt po-
sitive spor. I tillegg la en del av studentene vekt på lærerens betydning for samfunnet. Når det
gjelder første halvåret i lærerutdanningen, var erfaringene delt. De tre ukene i praksis hadde
betydd svært mye for studentene. De hadde store forventninger til praksis. Samtidig som de
gledet seg, var det usikkerhet forbundet med det å ha ansvar for undervisning og stå foran en
klasse. Samlet sett hadde praksis gitt positive opplevelser som støttet opp om mestringsfølelse
og selvtillit. Da var det annerledes med undervisningen ved utdanningsinstitusjonen. De fleste
studentene beskrev en skolegang der de satt igjen med lite læringsutbytte etter den første høs-
ten. Her var det riktignok unntak, der enkelte var godt fornøyd. Denne diskrepansen mellom
nyttige erfaringer fra praksis og opplevelsen av en lite nyttig undervisning, blir et tankekors
som åpner for mange spørsmål. Hvordan kunne undervisningen for disse studentene legges
opp for å understøtte praksis? Hvordan kunne vi skape bedre sammenheng mellom teori og
praksis? Er erfaringene i denne klassen atypiske eller vil vi finne lignende trekk i andre klas-
ser? Vi har fått et klart inntrykk av lærerstudentens mål om å bli en dyktig lærer, men det
er uklart hvordan profesjonsutdanningen kan legge til rette for en helhetlig og kompetent
utvikling. Her må det gjøres mer omfattende undersøkelser for å kartlegge forhold som mo-
tivasjon, opprettholdelse av motivasjon, kunnskap og kompetanseutvikling hos studenter i
grunnskolelærerutdanningen.

Lærernes kompetanse og undervisning av samfunnskunnskaps i et
danningsperspektiv

Lie, Tove Grete

HIST-ALT
Problemsstilling: Er det en sammenheng mellom lærernes utdanningsbakgrunn, deres per-

spektiver på samfunnskunnskapen, og hva de vektlegger i sin undervisning av fagområdet?
Studien tar utgangspunkt i at samfunnskunnskap er et fagområde som kan ha mange ulike
formål. Samfunnsfagets nåværende læreplaner gir i tillegg lærerne relativt stor frihet i for-
hold til hva de ønsker å vektlegge i sin undervisning. Hvordan lærerne tenker omkring og
underviser samfunnskunnskap vil derfor være av vesentlig betydning for dets innhold. Det-
te prosjektet argumenterer for at det å undervise faget på en «kritisk dannende» måte som
bidrar til en myndiggjøring av elevene gjennom en utvikling av deres evne til kritisk og uav-
hengig tenkning, bør være en viktig prioritet. Med utgangspunkt i innsamlet datamateriale
undersøkes det så hva lærere som underviser samfunnsfag på ungdomsskolen ser på som vik-
tige formål ved samfunnskunnskapen, og hva de vektlegger i sin undervisning. Deretter sam-
menlignes lærenes perspektiver på faget og deres rapporterte undervisningspraksis med deres
utdanningsbakgrunn og erfaring som lærer.
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Studien tar utgangspunkt i tidligere studier av samfunnskunnskap, særlig Børhaug (2005;
2006, og Børhaug & Christophersen 2012), som sammenligner et «kritisk danningsperspek-
tiv» på samfunnskunnskapen med alternative perspektiver som «legitimering av eksisterende
samfunnsforhold» og «personlig nytte» for elevene. I tillegg tas det utgangspunkt i det som Im-
sen (2011) omtaler som det akademiske perspektivet på lærerutdanning (i.e. Shulman 1986),
som vektlegger lærernes kunnskap og kognitive perspektiv på et fagområde som viktig for
hva som vektlegges i undervisningen. En hovedhypotese er at lærere med en solid samfunns-
vitenskapelig fagbakgrunn vil ha et mer kritisk perspektiv på faget og også underviser det mer
i tråd med et «kritisk dannings-ideal» enn lærere som har en mer profesjonsrettet utdanning
med begrenset faglig fordypning. Studien bygger på en egenutarbeidet kvantitativ spørreun-
dersøkelse rettet mot lærere som underviser samfunnsfag i ungdomsskolen, der til sammen
247 lærere har fullført undersøkelsen.

Foreløpige funn basert på faktoranalyser av avhengige variable viser at samfunnsfaglærer-
nes perspektiv på samfunnskunnskapen til en viss grad synes å kunne sorteres i de over-
nevnte teoretiske perspektivene (kritisk danning, legitimering og nytte). Størst variasjon i
samfunnsfaglærernes syn på samfunnskunnskapen finner man imidlertid knyttet til i hvilken
grad de anser som nyttig at elevene skal gjennomføre selvstendige samfunnsfaglige analyser.
Med utgangspunkt i en enkel inndeling av lærernes utdanningsbakgrunn i form av allmenn-
/grunnskolelærerutdanning versus fagutdanning fra universitet/høgskole med PPU som til-
leggsutdanning, finner jeg ingen støtte for hovedhypotesen. Lærere med allmenn-/grunnskolelærerutdanning
oppgir å undervise samfunnskunnskap mer i tråd med «kritisk danning» enn lærere med mer
fagorientert bakgrunn. Materialet er imidlertid ikke ferdig analysert og det er fortsatt mulig-
heter for nye funn, ikke minst med en mer presis operasjonalisering av utdanningsvariabelen.
Funnene får meg imidlertid til å stille en del kritiske spørsmål til min egen operasjonalisering
av perspektiver i spørreundersøkelsen, og det kan være aktuelt å gjennomføre noen kvalitative
intervjuer for å bedre forstå resultatene.

Førskolelærere og assistenter: Hvilke sammenhenger er det mellom sosial
klasse og pedagogiske verdier?

Olsen, Bent

Pedagogisk institutt, NTNU
700 førskolelærere og assistenter i 80 barnehager har deltatt i en spørreskjemaundersøkel-

se, som har til formål å undersøke rommet av posisjoner og rommet av posisjoneringer, dvs.
rommet av pedagogisk preferanser. Prosjektet tar sikte på å undersøke variasjonen av førbe-
vidste disposisjoner innen en profesjon: Er sosial forskjeller i personalemassen et moment i
barnehagens reproduksjon av sosiale forskjeller barn imellom?

Det teoretiske rammeverket bak prosjektet stammer fra Mary Douglas (grid group theory)
og Pierre Bourdieu (den relasjonelle epistemologien, spesifikt innen boka «Distinction»).Forskningsprosjektet
er konstruert med bakgrunn i boka Når pædagogikken bringer mennesker sammen - En eks-
perimentel rejse gennem byens sociale geografi og alle dens børnehaver. VIA/Systime, 2009.

Resultatene viser, at der er sammenhenger mellom besittelse av sosial og kulturell kapital,
og det man verdsetter i det pedagogiske arbeidet. Prosjektet viser også, at personalet i vid
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utstrekning samler seg om de pedagogiske verdier på tvers av sosial baggrund, alder og posisjon
i stillingshierarkiet.

IKT rom 1416

Skriving i digitale rom - en mediator for profesjonsrettet re�eksjon i
lærerutdanning

Dons, Carl F. & Elin Strømman

HiST
I denne presentasjonen retter vi søkelyset mot hvordan skriving i digitale rom kan bidra til å

styrke lærerstudenters profesjonsrettede refleksjoner. Med utgangspunkt i foreløpige funn fra
forskningsprosjektet SKRIVUT vil vi vise hvordan en gruppe lærerstudenter har brukt blogg
og diskusjonsforum (It’sLearning) som arenaer for utveksling av refleksjonslogger knyttet til
praksis i grunnskolen. Vi vil ha fokus på hvordan loggskriving i slike digitale arenaer mulig-
gjør kommunikasjon mellom student, faglærer og praksislærer, og hva slags betydning dette
kan ha for lærerstudentens yrkesidentitet. I presentasjonen redegjør vi for hva som kjenneteg-
ner lærerstudenters profesjonsrettede refleksjoner i digitale rom. Dette som utgangspunkt for
å belyse problemstillingen:Hvordan kan skriving i digitale rom bidra til å styrke lærerstuden-
ters praksisrefleksjoner?

Prosjektet SKRIVUT er designet som en intervensjonsstudie utviklet i samarbeid med prak-
sislærere og lærerstudenter. Analysene er gjennomført som åpen koding inspirert av Strauss
& Corbin (1998) innrammet av Wenigers differensierte teoribegrep, samt Giddens og Ivanics
ulike perspektiver på begrepet identitet. Vi har i to perioder latt studenter skrive loggteks-
ter i to ulike digitale format: diskusjonsforum på it’s learning og bloggtekster på blogg.no.
Tilsammen gir dette oss et rikt skriftlig loggmateriale, både fra lærerstudenter i 1.-7.løpet
og i 5.-10.løpet av grunnskolelærerutdanningen. I tillegg til de skriflige loggtekstene, har vi
gjennomført gruppeintervjuer med studenter, samt individuelle intervjuer med studenter og
praksislærere. Så langt i prosjektet ser vi at det er både likheter og forskjeller mellom loggteks-
tene i diskusjonsforum og loggtekstene postet i blogg. Begge de digitale formatene muliggjør
multimodale framstillingsformer og studenters eksperimentering med semiotiske uttrykk, og
her er bloggformatet særlig godt egnet. Likevel ser vi at det multimodale potensialet er uut-
nyttet i begge format. I presentasjonen vil vi utdype noen av de andre likheter og forskjeller
mellom loggtekster og bloggposter.

Norske studier (Haugan et al, 2012;. Ottesen, 2006) viser at refleksjonsprosesser er vanske-
lig å legge til rette gjennom muntlig veiledning. Det skriftlige formatet ser ut til å ha et større
potensial. Hoel (2002), som bygger på Vygotsky, ser loggskriving som den viktigste mediator
for refleksjon i praksis. Skriving i form av loggstekster i diskusjonsforum og blogger som en
møteplass mellom studenter, praksislærere og forelesere representerer et supplement til sjeldne
besøk på tvers av de to arenaene. Studien viser at loggskriving i arenaer som legger til rette for
lærerstudenters refleksjonsskriving i et felles, uformelt forum er en mangel i vår lærerutdan-
ning. Samtidig ser vi at til tross for at studentene opplever et forum som uformelt, etterstreber
de en profesjonell og faglig forankret loggskriving. Med utgangspunkt i Wenigers differensi-
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erte teoribegrep ser vi tydelige spor av teoriforankring i studentens prakisrefleksjoner. Vi ser
også at studentene posisjonerer seg som skrivelærere både i loggtekster og bloggerStudentene
sier i intervju at de setter pris på å skrive i et «åpent og uformelt forum», og at de likte å skrive
for, og få svar av, flere mottakere. Flere av studentene sier også at de opplevde å «ligge et steg
foran» de andre i klassen i forhold til å mestre fagstoffet.

Fagspesi�kk bruk av IKT i naturfag � en kilde til berikelse eller frustrasjon?

Cyvin, Jardar & Anne Bonnevie Lund

Høgskolen i Sør-Trøndelag
Presentasjonen fremlegger resultater fra en case-studie der elever fra 5.-7.klasse gjennom-

førte undervisningsopplegg med bruk av dataloggere i naturfag. Problemstillingen vi stilte
oss var: «Hvordan oppfatter lærere i naturfag bruken av dataloggere? Blant annet med bak-
grunn i nasjonale føringer om at læreplanene ikke skulle inneholde metodeføringer, ble det
i naturfag laget et eget hovedområde «Forskerspiren». Her tar læringsmålene innover seg na-
turfagets egenart ved at eleven skal få kjennskap til de vitenskapelige «prosessene som dreier
seg om hvordan naturvitenskapelig kunnskap bygges og etableres» (Utdanningsdirektoratet
2013). Læringsmålene i forskerspiren gir lærerne god legitimitet for å drive en utstrakt utfors-
kende undervisning og læring i naturfag. Dataloggere inneholder elektroniske sensorer som
kan måle fysiske parametre. Data kan lagres i loggeren eller overføres til PC og presenteres
som grafer/tabeller. Bruk av dataloggere kan dermed være nyttige verktøy for å øke eleve-
nes teoretiske forståelse av fenomener gjennom relativt enkel utforskende egenaktivitet som
utgangspunkt for refleksjon, helhetstenkning og kognitiv utvikling.

Newton (2000) hevder at dataloggere kan benyttes som en «moderne tilnærming» til prak-
tisk arbeid. Andre undersøkelser viser at innhenting og måling av data utført av den enkelte
elev, gir vitenskapelige erfaringer og kompetanse i å forstå og tolke grafiske presentasjoner
(Weller, 1996). Digital kompetanse er en av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanen for
grunnskolen. Gjennom kartlegginger av bruk av IKT i naturfag (Cyvin et al. 2008; Hatlevik
et al. 2013) ser vi at IKT fortsatt brukes i begrenset grad. Teknologien skal, i tillegg til å støtte
rent fagspesifikke læringsarbeid, benyttes for å forberede elever på å fungere i kunnskapssam-
funnet og som verktøy for bedre samhandling, kommunikasjon, problemløsning og livslang
læring. Case-studien vår utnytter flere metoder fra kvalitativ og kvantitativ forskning for å
få ulike perspektiv på hvordan bruken av dataloggere erfares og oppleves. Presentasjonen tar
utgangspunkt i kvalitative intervju med seks lærere fra to barneskoler, deres refleksjonslogger
over gjennomført arbeid samt lydopptak av undervisningssekvenser.

Ved gjennomgang av intervjuer med lærerne, understrekes praktisk bruk av dataloggerne,
enkelt brukergrensesnitt og teknisk tilgjengelighet som vesentlige suksessfaktorer, sammen
med skolens tilrettelegging for bruk av IKT. Lærernes syn på undervisning og læring generelt,
og i forhold til bruk av IKT spesielt, er også avgjørende faktorer. Alle hevder å praktisere elev-
sentrert og aktivitetsbasert pedagogikk, men graden av elevpåvirkning og -styrt utforsking
varierer. Lærerne har varierte erfaringer med bruk av IKT som læringsverktøy. Flere hev-
der å ha personlige entreprenørielle egenskaper og generell innovativ innfallsvinkel. Vi vil gå
nærmere inn i, og diskutere om forsøket med bruk IKT i form av dataloggere kan fremme ut-
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forskende læring, og hvilke utfordringer lærerne støter på når de ønsker å bruke slike verktøy.
Vi vil også drøfte hvordan slik teknologi best kan forankres innenfor en utforskende og kon-
struktivistisk forståelse av læring. Dette innebærer at den bør ta hensyn til elevenes tidligere
forestillinger, og den bør tilrettelegges for samhandling, elevaktivitet og læringskontekst; jfr.
Anderson (2007) sin drøfting av viktige elementer ved utforskende, konstruktivistisk læring.

Læringsutbytte ved bruk av interaktive utstillinger ved vitensenter

Rossing, Nils Kristian

Program for lærerutdanning
Det er utviklet to «rike» interaktive matematikkutstillinger ved Vitensenteret i Trondheim.

I en påfølgende studie er det i et samarbeid med Skolelaboratoriet (PLU) gjort en undersøkel-
se av publikums bruk av modellene. Problemstillingen var: I hvilken grad klarer modellene å
skape engasjement og læring hos publikum?Følgende forskningsspørsmål ble formulert: Hvil-
ke målgrupper appellerer utstillingen til og i hvilken grad når vi ungdomsgruppen med denne
type modeller? I hvilken grad klarer utstillings-modellen å skape tankeprosesser hos bruke-
ren? Hvilke endringer bør gjøres med prototyp-utstillingene for at de endelige utstillingene
skal kommunisere best mulig med publikum?

Grunnlaget for arbeidet var prosjektet «Active Prolonged Engagement» utført av Humph-
rey og Gutwill (2005) ved Exploratorium i San Francisco. Deres utgangspunkt var å utvikle
utstillinger som engasjerte publikum i en slik grad at de gjorde utstillingens problemstilling
til sin egen og på den måten ble værende lengre ved modellen og slik la grunnlag for økt
forståelse og læring. Å bestemme publikums læringsutbytte ved bruk av interaktive modeller
i en utstilling, er ikke lett. En internasjonal studie utført av Ritchhart, Church og Morri-
son (2011) har funnet åtte tankeprosesser hos elever/publikum som er sentrale for at læring
skal kunne skje. Disse tankeprosessene har dannet grunnlaget for vår studie, som omfatter sju
ungdommer fra 15 - 18 år som i par eller enkeltvis brukte og samtalte om utstillingene, mens
de ble filmet. Deretter ble de dybdeintervjuet for ytterligere å få innsyn tankeprosessene og
læringsutbyttet. I tillegg ble det gjort en kvantitativ studie av hvem den typiske brukeren av
utstillingene var.

Det viste seg at begge utstillingsmodellene appellerer til både voksne og ungdom, og at de
stimulerer til konstruktive tankeprosesser relatert til matematikk. At en av modellene hen-
spiller til en virkelig situasjon fra dagliglivet, gjør den mer attraktiv for noen, mens det betyr
mindre for andre. Det synes viktigere at en utstilling er artig og skaper engasjement enn at
den er autentisk. Det er dessuten særdeles viktig at publikum gis mest mulig frihet og ro der-
som man vil stimulere til konstruktive tankeprosesser. Konkurranse virker engasjerende, men
synes ikke å støtte læring som krever refleksjon. Det virket derfor positivt å fjerne tidspres-
set. Den andre modellen legger opp til konkurranse, men uten tidspress. Ved å manipulere
ti tallbrikker skal de oppnå stadig bedre resultater ved å tenke strategisk lurt. Den største
ulempen ved modellen var at publikum var lite villig til å bryte opp et godt resultatet for å
oppnå ett enda bedre. Vi la derfor fram papir og blyant slik at de kunne huske tidligere resul-
tater for på den måten å tørre å være mer utforskende. Vi mener at studien underbygger at
begge utstillingene skaper engasjement og legger grunnlag for læring innen logisk matematisk
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tenkning.
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Studentaktive arbeidsmåter - om å motvirke det skumleste.

Åbotnes, Marit

UiS
1. Problemstilling, fokus og formål med presentasjonen:Problemstillingen for presentasjo-

nen er: «Kan bygging av felles referanserammer være like viktig for læringsmiljø og læring i en
studentgruppe som de kan være det i en 5. klasse i barneskolen?» Arbeidet for kvalitet i høy-
ere utdanning har, ved Institutt for Grunnskolelærerutdanning, Idrett og Spesialpedagogikk
på UiS, utkrystallisert seg i en lokal handlingsplan som bl.a. innebærer utvikling av lærings-
miljø og studentaktive læringsmåter. Mål og fokus for presentasjonen blir derfor, ved hjelp av
relevant teori, å presentere, belyse og drøfte funn og eventuelle virkninger av utprøvde studen-
taktive læringsmåter i PEL, GLU 1.-7., 1. klasse høsten 2014. Nøkkelord:DanningTilpasning
DemokratiBredfelt/vid læreplanFagdelt/snever læreplan

2. Metoder og teori/materiale som blir brukt:Undersøkelsesmetodene som brukes vil lig-
ge innenfor den kvalitative forskningstradisjonen, og omfatter for det første en oppstarts-
spørreundesøkelse blant studentene , hvor målet var å finne ut av studentenes referanseram-
mer, forventninger og behov. For det andre anvendes bilder og filmsnutter fra de studentaktive
læringsmåtene. For det tredje brukes funn fra sluttundersøkelsen som ble gjennomført av in-
stituttet (IGIS, UiS) ved semesterslutt.Av teoretisk materiale anvendes perspektiver fra bl.a.
fra pensum 1. år GLU, 1.-7., fra pedagogisk filosofi og læreplanteori; Engelsen, B.U (2012)
«Kan læring planlegges?», Oslo: Gyldendal Akademisk Vygotski, Lev S. 1978, Mind in socie-
ty.Dewey, J: «Planmessig ordning av lærestoffet» fra Experience and Education (1938), Peters,
R.S.(1973) «Utdanning som innvielse» I: Dale, E.L.(red). Pedagogisk filosofi Dale, E.L. (1992)
«Etisk rasjonalitet i skolen som kulturinstitusjon»,I: Dale E.L. (2004), Oslo, Gyldendal Aka-
demisk. Læreplanens fagplaner for 1.-7, 5.-7. årstrinn, LK06

3. Diskusjon, sentrale funn og bidrag til feltetHer presenteres funn som skal drøftes, og
som kan bli viktige i arbeidet for å styrke læringsmiljøet 1. semester i PEL GLU1, 1.-7. Fun-
nene er følgende: Utvidet felles forestillings-, abstraksjons- og erfaringsgrunnlag Didaktiske
lærdommer- organisering og gjennomføring av undervisning – struktur og nivåer Læreplan-
messige forhold – fra snever til vid læreplanforståelse Teoretiske begreper som særlig ble aktua-
lisert (konkretisering, interesse, språk, erfaring) Styrket tilhørighetsfølelse i studentgruppen.I
diskusjonen vil funnene holdes opp mot funn fra oppstartsundersøkelse i studentgruppen.
Her vil det anvendes data fra rapportene: «Studentaktiv undervisning, Læringsmiljø i GLU,
PEL 1.-7.» (Åbotnes, 2015) og «Rapport fra læringsstrategiprosjektet, Nesset, Halsan og Nes-
set skoler» (Åbotnes, 2006/2007). Dataene vil holdes opp mot landsdekkende diskurs.
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Utvikling av lærerprofesjonalitet gjennom samarbeid

Hauge, Kåre

HiST-ALT
Temaet for artikkelen er et kritisk blikk på kravet om at skolens pedagogiske virksomhet

skal være 2forskningsbasert» eller «kunnskapsbasert». Det vil si at lærernes yrkespraksis skal
forankres i såkalt sikker kunnskap om hva som virker og ikke virker (jf. Biesta 2010). I ar-
tikkelen drøfter jeg mulige innfallsvinkler til utviklingsarbeid i skolen med tanke på å styrke
lærernes profesjonsutvikling. FOU-arbeidet er har utgangspunkt i den nasjonale satsningen
på ungdomstrinnet, «ungdomstrinn i utvikling». Perspektivet er at ønsket om å sette i gang
utviklingsarbeid og det følte/opplevde behovet for å endre skolens praksis må komme fra
lærerne selv (jf. Dewey 1916, Irgens, 2007).

Vi ser i dag en tendens til og til dels et krav om at «forskningsbaserte» og «kunnskaps-
baserte» metoder og programmer skal kunne anvendes i praksis, helst så direkte som mulig.
Dette kommer også tydelig frem i senere stortingsmeldinger, og spesielt i Stortingsmelding 16
(2006-2007), hvor det antydes at en bestemt type pedagogisk praksis skal være veiledende og
direkte handlingsanvisende for lærernes profesjonelle yrkesutøvlese.

I skolen mener mange at det kunnskapssynet blant annet Stortingsmelding 16 representerer
er for snevert. Det er også en utbredt misnøye med at profesjonaliteten i læreryrket fra flere
hold fremstilles som at det promært handler om å anvende effektive metoder og programmer
(jf. Løvlie, 2013; Pettersvold og Østrem 2012). I artikkelen vil jeg drøfte hvordan samarbeid
mellom lærere kan bidra til å utvikle lærerprofesjonalitet. Jeg har i mitt FOU-arbeid samar-
beidet med flere skoler med fokus på hvordan samarbeid kan være med på å styrke lærernes
profesjonalitet. Et av premissene har vært at det er læreren selv - som profesjonell yrkesutøver
- som har best kjennskap til arbeidet som skal utføres, heller enn utenforstående instanser som
er utgangspunkt for utviklingsarbeidet. I dette utviklingsarbeidet har det vært særlig fokuset
vært på planlegging - observasjoner i undervisningen, refleksjoner og (konfronterende) sam-
taler. Til grunn for dette arbeidet ligger det også et annet kunnskapssyn til grunn, enn den
«pedagogiske teori» eller evidensbaserte kunnskapen vi finner i Stortingsmelding 16. Jeg vil
argumentere for at utviklingsarbeid i skolen er best tjent med et kunnskapssyn som først og
fremst ivaretar lærernes ønsker, behov og perspektiver.

Praksisportefølje i lærerutdanning: re�eksivitet, samarbeid og
identitetsutvikling

Tobiassen, Roald

Høgskolen i Østfold
Problemstillingen er: Hvordan fremmer praksisportefølje en refleksiv praksis og utvikler

læreridentitet i praktisk pedagogisk utdanning?
Denne casestudien beskriver og fortolker lærerstudenters erfaringer med praksisportefølje

som redskap for å fremme profesjonell utvikling og læreridentitet hos studenter ved prak-
tisk pedagogisk utdanning. Porteføljen består av prosess-skriving og dokumentasjoner fra en
periode på ca. seks måneder i første del av lærerutdanningen, inkludert forarbeid til, praksis-
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perioden (6 uker) og arbeid etter praksisperioden. Studien er designet for å undersøke lærer-
studenters erfaringer og gi et grunnlag for å validere portefølje som redskap i lærerutdannings-
programmet. Et bidrag fra denne studien er også å analysere studentenes identitetsutvikling i
studieprosessen (Beauchamp &Thomas, 2009). Datainnsamlingsmetoden består av kvalitative
forskningsintervjuer med en gruppe studenter og dokumentanalyse av utdrag fra studentenes
skriftlige arbeider.

Sentrale temaer i analysen av porteføljearbeidet er struktur, arbeidsomfang, relevans, hvor-
dan ulike studenter har samarbeidet med hverandre i basisgrupper, brukt medstudentrespons
og brukt refleksjonslogger og prosessnotater underveis i skriveprosessen og i utarbeiding
av dokumentasjonsporteføljen. De foreløpige funn indikerer at praksisportefølje bidrar til
å fremme studentenes læreridentitet, at de tar større ansvar for egen utvikling i lærerutdan-
ningen, blir mer myndiggjorte som lærere og blir mer oppmerksomme på kompleksiteten i
læreryrket.

Didaktikk � rom 1425

Fra leseferdighet til tekstkompetanse: lesing i engelsklærerens
meningskaping

Bakken, Anja

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Denne presentasjonen tar opp sentrale spørsmål knyttet til hva tolv lærere sier om bruken

av tekster på ungdomstrinnet. Hva legger lærerne vekt på når beskriver og forklarer arbeidet
med tekster i engelskundervisningen? Hvordan begrunner de sine valg og prioriteringer? Jeg
konsentrer meg i denne sammenhengen og om skriftlige verbaltekster fra læreboka eller fra
andre kilder. Hvilke ytre diskurser kan se ut til bidra til læreres meningsskaping omkring
lesing og tekst? Her skisserer jeg sentrale utviklingstrekk i læreplaners beskrivelser av lesing og
tekstarbeid i engelskfaget fra 1939 og frem til dagens læreplaner. Formålet er å vise eksempler
på gjennomgående tema, spenninger og utfordringer i mer abstrakte og generelle diskurser i
engelskfaget og hvordan disse kan synes å gjenspeiles på ulike vis i det disse lærerne sier om
lesing og tekst.

Dette bidraget baserer seg i hovedsak på intervju med tolv engelsklærere i ungdomskolen.
Jeg ba lærerne fortelle hvordan de tenker omkring tekster de bruker i klasserommet. Ut-
gangspunkt for intervjuene var periodeplaner eller annet materiale som viser hvilke tekster
lærere hadde brukt eller planla å bruke i løpet av skoleåret. I tillegg til å utforsker det lærene
sier forfølger jeg beskrivelser og begrep i læreplaner for engelsk knyttet til arbeid med tekst og
hvordan disse har endret seg over tid. Jeg tar i bruk teoretiske begreper og perspektiver fra kri-
tisk diskursanalyse i behandlingen av materialet, hovedsakelig hentet fra Norman Faircloughs
arbeid.

Artikkelen som vil komme i etterkant av denne presentasjonen er i foreløpig i utkastform.
Jeg kan allikevel skissere noen sentrale funn og hva som vil bli gjenstand for diskusjon i ar-
tikkelen. Jeg ser spesielt på hva som skjer med ordet lese i flere generasjoner av læreplaner for
engelskfaget. Fra å være et sentralt begrep i de tidlige læreplanene nevnes dette sjeldnere og
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erstattes etter hvert av andre ord og uttrykk som beskriver møtet mellom leser og tekst før
ordet igjen kommer sterkere tilbake i kunnskapsløftets læreplaner. Utviklingen i begrepsbruk
over tid gjenspeiler ulike vektlegginger når det gjelder hva lesing og tekstarbeid skal være. Jeg
har valgt å beskrive disse slik: lesing som ferdighet, verktøy, tekstmøte og som kompetanse.
Det er ikke alltid en direkte relasjon mellom hvordan lesing og tekstarbeid beskrives i da-
gens læreplan og lærernes forklaringer og begrunnelser. Blant de lærerne jeg har intervjuet
synes det heller ikke å være en uttalt omforent forståelse eller et sammenfallende tyngde-
punkt. Snarere kan forskjellige vektlegginger gjenfinnes i det de ulike lærerne beskriver. Så
langt jeg kjenner til finnes det ingen studier som kritisk utforsker engelsklæreres meningsska-
ping omkring lesing og tekstarbeid i klasserommet. Selv om disse tolv lærene ikke kan sies å
representere andre enn seg selv mener jeg allikevel at de perspektivene som fremkommer vil
være gjenkjennbare både blant et bredere fagfelleskap av engelsklærere og på tvers av språkfag.

Rammer for profesjonelt arbeid i barnehagen

Børhaug, Kjetil

Universitetet i Bergen
Barnehagelærarar har eit fagleg ansvar for det pedagogiske tilbodet i barnehagen. Eigaren

av barnehagen kan setja rammer for dette ansvaret og problemstillinga for artikkelen er: i kva
grad og korleis legg eigar føringar for det pedagogiske arbeidet i barnehagen?

I eit profesjonsteoretisk perspektiv er eit viktig spørsmål korleis jurisdiksjonen til profesjo-
nar endrar seg og korleis profesjonen og andre påverkar det. Ser vi eigarar som rammar inn
og avgrensar barnehagelærarane sin faglege jurisdiksjon? På ei anna side er organisasjon ein
ressurs som mogeleggjer og legg til rette for høgare profesjonell standard. Med utgangspunkt
i intervju med 15 barnehageeigarar og eit spørjeskjemamateriale som rundt 800 eigarar har
svart på vil paperet analysera korleis eigarane legg rammer for barnehagelærarane sitt faglege
ansvar i barnehagen.

Eit hovudfunn er at variasjonen er stor. Det finnes eigarar som gir lite av både styring
og støtte. Mellom dei som er meir engasjerte i barnehagane sine finn vi ulike strategiar som
varierer frå det styrande til det mobiliserande og deltakande.

Bruk av språk og diskusjoner for å fremme elevers forståelse i moderne
fysikk

Bungum, Berit & Cathrine W. Tellefsen

NTNU
Kvantefysikk og relativitetsteori bryter fundamentalt med vår erfaring med den fysiske

verden og skaper ofte fascinasjon hos elevene. Læreplanen for programfaget Fysikk 2 i videre-
gående skole tilsier at elevene skal arbeide kvalitativt med kvantefysikk og relativitetsteori.
Dette gir et godt utgangspunkt for å bygge en grunnleggende forståelse for hvilke prinsipper
moderne fysikk bygger på og hvordan disse bryter med klassisk fysikk. Lærere i faget opplever
imidlertid disse kompetansemålene som utfordrende, siden det krever andre arbeidsmåter enn
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dem vi tradisjonelt finner i fysikkundervisning, som ofte preges av regneoppgaver.I prosjek-
tet ReleKvant utvikles nettbaserte undervisningsmoduler i kvantefysikk og relativitetsteori.
Modulene legger vekt på bruk av skriftlig og muntlig språk, og skal fungere som verktøy for
lærere for å undervise moderne fysikk på en kvalitativ måte. Vi fokuserer her på undervis-
ning i kvantefysikk, med følgende forskningsspørsmål:Hva kan bruk av kvalitative skriftlige
og muntlige refleksjoner i undervisningen fortelle om elevenes forståelse av grunnleggende
prinsipper i kvantefysikk?

Metodikken følger Educational Design Research (EDR), hvor hensikten er å kombinere
forskning med utvikling som kommer praksisfeltet til nytte. Utgangspunktet for utviklingen
er et sosiokulturelt syn på læring, hvor språkets rolle i læringsprosessen står sentralt. Datama-
terialet er hentet fra utprøvinger av undervisningsmoduler i fem fysikk-klasser. Data er samlet
gjennom registrering av elevenes skriftlige svar på den digitale plattformen, og opptak av elev-
samtaler i små grupper gjennomført med elevenes egne mobiltelefoner. Dette er supplert med
klasseromsobservasjoner.

I analysene har vi tatt for oss elevenes skriftlige beskrivelser og diskusjoner av hva lys er,
og hvordan de oppfatter prinsippet om kvantisering i kvantefysikk. Elevenes skriftlige svar
gir inntrykk av at mange elever har en god forståelse av at lys kan opptre som både bølger og
partikler. Noen viser til det eksperimentelle grunnlaget for begge modellene. De kan også gi
adekvate eksempler på størrelser som er kvantisert. Opptak av elevdiskusjoner gir imidlertid
et annet bilde. Her avdekkes stor usikkerhet omkring hva bølge/partikkeldualismen inne-
bærer, og elevene problematiserer dette på helt andre måter enn i sine individuelle skriftlige
svar. For kvantisering finner vi misoppfatninger som at kvantisert betyr at noe er begrenset
i antall, at det er en størrelse som er konstant og at det er noe som er tellbart i praktisk
forstand. Disse resultatene understreker betydningen av at elevene diskuterer grunnleggende
prinsipper i dybden. De viser også at det er avgjørende at læreren får et solid innblikk i ele-
venes muntlige diskusjoner; de misoppfatningene opptakene avdekket var ikke noe som lærer
eller forskere oppfattet ved å være til stede i klasserommet med kun sporadiske korte samta-
ler med elevgruppene. Opptak av diskusjoner kan derfor være et fruktbart verktøy også for
undervisningsformål.Utfordringene og misoppfatningene som datamaterialet avdekket dan-
ner utgangspunkt for revisjoner av undervisningsmodulene i ReleKvant, slik at nye versjoner
møter disse helt eksplisitt.

Læring � rom 1426

Lesing som praksis i barnehagen - konsekvenser for barns danning og
utvikling av literacy

Krogstad, Atle & Tatjana Kielland Samoilow

Dronning Mauds Minne Høgksole
I Rammeplan for barnehagen blir fagområdet «Språk, tekst og kommunikasjon» tillagt en

viktig betydning for kulturoverføring, estetisk opplevelse og bruk av språket. For å arbeide
mot målene må personalet i barnehagen blant annet «skape et miljø hvor barn og voksne
daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg
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bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles» (Kunnskapsdepartementet,
2006, s. 35). Til tross for at lesing og litteraturformidling er en selvsagt del av den norske
og nordiske barnehagetradisjonen fins det i dag ingen systematisk eller samlet oversikt over
hvordan lesning praktiseres i norske barnehager, det gjelder bl.a. hyppighet, hvordan lesning
blir initiert, og hvem som står for bokvalget. Som forberedelse til et større prosjekt, har
vi gjennomført en pilotundersøkelse, med studenter i praksis som informanter. På grunnlag
av undersøkelsen vil vi antyde noen foreløpige tendenser. Vår problemstilling er: Hvordan
praktiseres lesing og valg av litteratur i norske barnehager i dag, og hvilke konsekvenser har
lesepraksis og valg av litteratur for barns danning og utvikling av literacy?

Vi har invitert barnehagelærerstudenter ved DMMH til å delta i en spørreundersøkelse om
praksis knyttet til lesing i barnehagen. Spørreundersøkelsen har vært gjennomført i tilknyt-
ning til studentenes obligatoriske praksisperioder i barnehage, og de har svart skriftlig på et
skjema under, eller like etter gjennomført praksis. Det har deltatt studenter i seks 1. klasser i
barnehagelærerutdanningen, og pilotstudien sier noe om studenters opplevelse av lesepraksis
på grunnlag av erfaringer de har gjort i praksisperiodene.

Pilotstudien antyder at bøker spiller en selvfølgelig rolle i barnehagen. Imidlertid ser det
ut til å være store variasjoner. En stor del av studentene opplever for eksempel at det hoved-
sakelig er barna som initierer lesing og står for bokvalget. Hvilke konsekvenser har en slik
medvirkningspraksis for barns litterære danning? Danning som begrep ble i 2011 tatt inn i
Barnehagelovens formålsparagraf. Danning innebærer et helhetlig syn på barnet gjennom at
barnet får møte og utforske seg selv og sine muligheter i vekselspill med kulturen og sam-
funnet det er en del av (Steinsholt og Øksnes, 2013). I et danningsperspektiv kan lesing til
barn ses som et kontinuum, der barn gjennom opplevelse og samtale om sentrale tema, får
grunnlag for seinere lesning i skolen og dialog med voksenlitterære tekster, «deep literacy»
(Ross Johnston, 2010). Opplevelse av kunstspråkets, den kvalitativt gode litteraturens sanseli-
ge, rytmiske og musikalske sider fremmer sammen med samtale om meningen i teksten barns
nysgjerrighet og språklige kompetanse (Broström, 2009).

På tide å ta farvel med ein sosialt urettferdig praksis?

Rønningen, Elisabeth

PLU - NTNU
Skulen ber ei rekke praksisar som ikkje er godt pedagogisk grunngjeve. Eg hevdar i dette

paperet at lekser er ein av desse praksisane. Eg undrar meg over det paradoksale hjå fleire av
forfattarane eg nemner vidare som sjølv viser til forsking som sår tvil om praksisen, men like-
vel tviheld på den.Grepperud og Skrøvset (2012:203) viser til ei rekkje vanlege argument for
lekser. Det vanlegaste argumentet handlar om at vi går ut frå at det bidreg til læring. Vidare
fylgjer det ei rekke ulike grunngjevingar som utvikling av elevane sine arbeids- og studie-
vanar (sjølvdisiplin, sjølvstende, initiativ og tidsstyring), det skal vere karakterdannande og
personlegdomsutviklande og også styrke elevane si evne til å «lære å lære». For ikkje å gløyme
skule-heim-samarbeidet. Men kva når forsking på lekser viser liten, ingen eller også negativ
effekt på til dømes skuleprestasjonar? Og når sosial bakgrunn er av avgjerande betyding for
utbyttet den enkelte elev har av lekser? I dette paperet ynskjer eg å lyfte fram nasjonal og

60



Læring – rom 1426

internasjonal forsking på lekser. Eg vil med bakgrunn av denne forskinga argumentere for at
det er gode grunnar til stille spørsmål ved den etablerte praksisen det er å gje elevar lekser.

Dette paperet er del av ein pågåande litteraturstudie med mål om å undersøkje forsking på
lekser og relaterte emner innan utdanning. I denne litteraturstudien kjem det tydeleg fram at
lekser er med på å auke sosioøkonomiske skilnader. Til dømes finn Rønning (2009) at lekser
gitt til elevar med lågt utdanna foreldre ikkje får betre skuleresultat, men at det fremmer
skuleresultata til elevar med høgt utdanna foreldre. I Rønning (2010) kjem det fram at elevar
som får lekser presterer noko betre på skulen, men samanhengen gjeld ikkje alle elevar (jfr.
førre ref). Eit anna interessant aspekt er også at dess grundigare ein utfører studiar angåande
samanhengen mellom lekser og skuleprestasjonar, til vanskelegare er det å finne at å gje lekser
gjev nokon fordel (Kohn, 2012). Andre faktorar forklarar skuleprestasjonane. Sentrale tekstar
i paperet er mellom anna Rønning sine publikasjonar og arbeidet til Alfie Kohn. Eg vil vidare
studere blant anna Niels Kryger (2014), Grepperud og Skrøvset (2012), Odd Harald Valdermo
(2014) og Jonathan Simonsen m.fl. (2013).

Kven er det som tener på at ein praksis med å gje lekser blir oppretthaldt? Litteraturen
livnar ingen tvil om at born med ein sosioøkonomisk fordel er dei som dreg nytte av dette.
Urovekkjande er det også at ressurssterke foreldre i større og større grad kjøper leksehjelp
til borna sine (mellom anna Kryger, 2014). Vil dette vere med å auke skilnadene endå meir
enn det vi har sett til no dersom denne praksisen blir vidareført? Er det verdt å halde fram
med ein så sosialt urettferdig praksis, når også effekten ser ut til å vere, i beste fall, liten?Dette
samsvarer dårleg med politiske føringar om ein skule som skal utjamne sosiale skilnader (Re-
gjeringen.no) og ein læreplan som vektlegg at «større likskap i resultat blir skapt gjennom
ulikskap i den innsats som blir retta mot kvar einskild elev» (Generell del av læreplanen).

Høytpresterende elevers respons på naturfagundervisning i prestasjonslike
elevgrupper på ungdomstrinnet

Knutsen, Bård

NTNU
Forskere er uenige om hvorvidt og hvordan inndeling av elever i prestasjonslike elevgrup-

per påvirker elevers selvoppfatning, motivasjon og læringsutbytte. Stortingsmelding 22 (2010-
2011) konkluderer med at høytpresterende elever kan tjene på å bli undervist i prestasjonslike
elevgrupper, mens lavtpresterende elever vil tape på en slik inndeling. En del motivasjonsstu-
dier indikerer derimot en negativ effekt for høytpresterende elever av å bli undervist i presta-
sjonslike elevgrupper, på grunn av redusert selvoppfatning og motivasjon. Samtidig kan hete-
rogen gruppeinndeling påvirke høytpresterende elevers målorientering i retning av å bli mer
ytre orientert. I denne studien ble to aksjoner (nivådeling og arbeidsmåter) initiert samtidig.
Elevene ble nivådifferensiert i prestasjonslike elevgrupper i den hensikt å redusere kompleksi-
teten i læringsmiljøet og gjøre det mulig for lærerne å identifisere og møte læringsbehovene til
de høytpresterende elevene. Introduksjon og bruk av utforskende arbeidsmåter i naturfagun-
dervisningen ble gjort for å se om elevsentrerte undervisningsformer kan redusere eventuelle
negative konsekvenser av nivådeling og bidra til at elevene blir mer mestringsorientert. Pro-
blemstillingen var som følger: Hvordan responderer høytpresterende ungdomsskoleelever på
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naturfagundervisning i nivådelte prestasjonsgrupper i et utforskende læringsmiljø?
Ved en fireparallellers ungdomsskole i Midt-Norge ble 102 tiendetrinnselever omorganisert

fra sine ordinære elevgrupper til 4 nivådelte og prestasjonslike elevgrupper i fagene naturfag
og matematikk, over en periode på 6 uker. Inndelingen ble i all hovedsak gjort på grunnlag
av elevenes karakterer, men ved tvilstilfeller ble elevenes egenvurdering tatt hensyn til. Infor-
mantene i denne undersøkelsen var elever fra de to høyest presterende elevgruppene. Kun data
fra naturfagundervisningen blir presentert. Det var ulike naturfaglærere som underviste de to
elevgruppene, og lærerne var ulike i forhold til kjønn, alder, fagbakgrunn, erfaring og fag- og
undervisningsorientering. Både kvantitative og kvalitative data blir presentert. Pre- og posttest
med spørsmål fra PISA 2006 utgjør det kvantitative datagrunnlaget. Paret T-test identifiserte
signifikante endringer i elevenes opplevde læringsmiljø gjennom aksjonsperioden. Resultatene
ble tolket i lys av TARGET rammeverket som beskriver sentrale elementer i elevers motiva-
sjon for læring. Kvalitative data er transkripter fra fokusgruppeintervju med 2 elevgrupper a
4 elever fra hvert prestasjonsnivå.

Norske lærere målretter undervisningen sin mot de lavtpresterende elevene, noe som tyder
på at læringsbehovene for de høytpresterende elevene kun i mindre grad blir identifisert og
møtt i en ordinær klasseromskontekst. Funn i min studie indikerer at organisatorisk differen-
siering av høytpresterende elever i prestasjonslike elevgrupper kan bidra til positive effekter
for elevenes læringsmiljø om lærerne evner å utnytte de nye rammebetingelsene. Eventuelle
negative effekter av å nivådele høytpresterende elever i prestasjonslike elevgrupper (redusert
selvoppfatning og motivasjon) virker å være kontekstavhengig. Jeg argumenter med at læ-
rernes undervisningsorientering og valg av undervisningsmetoder har større innvirkning på
elevenes motivasjon og selvoppfatning enn elevsammensetningen, og videre at elevenes mo-
tivasjon er styrt av lærernes evne og mulighet for å identifisere og møte elevenes lærings-
behov. Organisatorisk differensiering av høytpresterende elever i prestasjonslike elevgrupper
kan med andre ord bidra til positive effekter for elevenes læringsmiljø om lærerne evner å
utnytte de nye rammebetingelsene.

Kroppsøving � rom 1520

Fysisk aktivitet i aktivitetsskolen (AKS)

Løndal, Knut & Siv Lund

Høgskolen i Oslo og Akershus
Helsedirektoratet anbefaler at barn bør være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag. I til-

legg presiserer de at aktiviteten bør være allsidig og av moderat eller høy intensitet. Ettersom
de fleste barn tilbringer store deler av dagen i skole og i aktivitetsskole (AKS), ser myndighe-
tene det som viktig med fysisk aktive på denne arenaen. Med innføring av en rammeplan for
AKS, har Oslo kommune rettet fokus mot målstyrt virksomhet rettet både mot teoretiske
skolefag og mot fysisk aktivitet. Tidligere forskning har imidlertid vist at barns fysiske aktivi-
tet hadde gode kår i en skolefritidsordning (SFO) preget av selvvalgt og barnestyrt lek. Med
denne undersøkelsen ønsket vi å undersøke hvordan en målstyrt AKS gir barna muligheter
for fysisk aktivitet og lek. Forskningsspørsmålet som har ledsaget arbeidet i undersøkelsen er
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formulert på følgende måte: I hvilken grad blir tiden andreklassebarn i Oslo tilbringer i AKS
benyttet til fysisk aktivitet, og hvilke former for fysisk aktivitet er framtredende?

Datamaterialet i studien har blitt innhentet gjennom strukturerte observasjoner og registe-
ring av hjertefrekvensen hos til sammen 20 andreklassinger ved fire Osloskoler. Hver obser-
vasjonsdag har vi fulgt et barn gjennom hele AKS-tiden. Observasjonstiden på hvert barn er
fordelt mellom 115 og 208 minutter, der den totale observasjonstiden er på 3275.5 minutter.
Samtidig som vi har observert barna ved hjelp av et strukturert observasjonsskjema, har vi
hatt kontinuerlig registrering av barnas hjertefrekvens ved hjelp av Polar RS 400. På denne
måten har vi fått kvantifisert fire kategorier ved barnas fysiske aktivitet; type aktivitet, in-
tensitet, frekvens og varighet. Disse kategoriene ble brukt som et grunnlag for vurdering av
aktiviteten. Vi har vi tatt i bruk samme metode og observasjonsskjema som Knut Løndal og
Carl-Henrik Bergsjø brukte i sin studie av SFO i Oslo i 2003.

De observerte barna var i en eller annen form for fysisk aktivitet i 57.3 % av tiden de var
på AKS. I forhold til Helsedirektoratets anbefalinger er det 11 av 20 barn som tilfredsstiller
kravet om 60 min med fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet i den tiden de er på AKS.
Barna hadde stor variasjon i type aktivitet og var betydelig mer fysisk aktive når de var ute enn
inne, noe som er på linje med tidligere forskning. Den aktiviteten det ble registrert mest tid
på var lek/aktivitet med redskaper (ball, huske, hoppetau etc.), 19, 7 %. Av denne aktiviteten
utgjorde fotball den største prosentandelen, 9,1 %. Selvvalgt og barnestyrt lek har høyere
intensitet enn voksenstyrte aktiviteter. Noe av forklaringen er at stillesittende aktiviteter som
leksehjelp og spisetid er kategorisert som voksenstyrt, men registreringer av andre aktiviteter
viser samme tendens. Undersøkelsen viser at for å fremme fysisk aktivitet hos barn i AKS, er
det fordelaktig å gi dem gode muligheter til å leke fritt utendørs.

Fysiske egenskaper og karaktersetting i kroppsøving

Dalen, Terje & Gøril Moe og Tore Kristian Aune

HiNT
I kroppsøving i grunnskolen handler kompetansemålene i stor grad om å kunne delta i

ulike aktiviteter og utforske og erobre egne kroppslige potensialer (Utdanningsdirektoratet,
2012). Et viktig aspekt i vurderingen i kroppsøving er at elevens forutsetninger skal være tatt
i betraktning når vurderingen skal gjennomføres. Dette betyr at elever med svakere forut-
setninger også kan ha mulighet til å få de beste karakterene. Tidligere studier innen norsk
kroppsøving viser at det blir gitt flere toppkarakterer til de som er født første halvår enn de
som er født siste halvår (Aune og Dalen, 2014). Dette kan tyde på at «idrettslige» vurderinger
blir benyttet også i kroppsøving. Hensikten med dette studiet var derfor å undersøke i hvilken
grad fysiske ferdigheter samsvarer med karakteren elevene får i kroppsøving.

Fire fysiske tester som dermed inkluderte målinger på utholdenhet (Yo-Yo IR1), styrke
(medisinballkast), spenst (stille lengde) og hurtighet (20 meter sprint) ble gjennomført på
138 elever i fem ulike 8. klasser. For å undersøke den samlede fysiske prestasjonen for de fire
testøvelsene ble det beregnet en total Z-score. I etterkant av testsituasjon ble elevenes fød-
selsdato og karakter i kroppsøving samlet inn. Samtlige elever hadde bestått terminkarakter i
kroppsøving og fødselsår som tilsvarte normal skolegang.
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Resultatene viser at en høyere karakterer samsvarer med høyere fysisk prestasjon. Dette
vises tydeligst når det gjelder den fysiske egenskapen utholdenhet, der elevene med høy ka-
rakter i gjennomsnitt sprang 3-4 ganger lengre på samme test enn elever med lav karakter.
Kompetansemålene i kroppsøving inneholder et bredt spekter av hovedområder knyttet til
både idrettsaktiviteter, friluftsliv, trening og livsstil, hvor de fleste underpunktene er formu-
lert slik at eleven skal kunne «trene på og bruke» eller «forklare og utføre». Testene i denne
studien skulle derfor ha gjenspeilet en veldig liten del (hvis noen) av det elevene skulle ha blitt
vurdert ut fra. Endringene i vurderingene i faget kroppsøving i 2012, der innsats skulle være
en viktig komponent i vurderingene, kan være en av forklaringsmulighetene for at utholden-
het skilte så mye mellom de ulike karakterene. De som springer mye i timene, har mulighet til
å være mer aktiv og dermed også mer positivt synlig. Sett i lys av at vurderingen skal skje på
bakgrunn av elevenes forutsetninger, kan det likevel være slik at elever som har liten aktivitet
i kroppsøving fortsatt har maksimal innsats i forhold til sitt nivå. Dette kan det se ut som er
vanskelige faktorer å regne med i evalueringen.

Mye idrett � noe re�eksjon � liten kobling: En dokumentanalyse av 30
studiepoeng kroppsøving i GLU-utdanningen

Mordal Moen, Kjersti & Ingrid Frenning

Høgskolen i Hedmark & Universitetet i Tromsø
Denne presentasjonen tar for seg en analyse av plandokumenter i Kroppsøving 1 (30 studie-

poeng) i grunnskolelærerutdanningen (GLU) 1.-7. trinn. Presentasjonen bygger på en rapport
utarbeidet på oppdrag fra Følgegruppa for lærerutdanningsreformen der fokus var å vurdere
om Kroppsøving i GLU ivaretar kravet i forskriften og retningslinjer om en integrert, pro-
fesjonsrettet og forskningsbasert utdanning, samt om grunnleggende ferdigheter blir ivaretatt
på plannivå (Regjeringen 2010a og 2010b). I denne artikkelen har vi ved hjelp av begrepene
propositional knowledge (teoretisk kunnskap) og performance knowledge (praktisk kunn-
skap) (Fenstermacher, 1994) til hensikt å besvare forskningsspørsmålet: Hvordan kommer
propositional knowledge og performance knowledge til uttrykk i lokale plandokumenter i
Kroppsøving 1 i GLU- utdanningen 1.-7. trinn?

Følgegruppa trakk i 2012/2013 ut fem institusjoner som tilbyr Kroppsøving 1 (30 studie-
poeng) til å delta i studien. Følgegruppa har samlet inn skriftlig dokumentasjon av program-
planer, semesterplaner/timeplaner, pensumlister, arbeidskrav og eksamensoppgaver fra fem
utvalgte institusjoner som tilbyr Kroppsøving 1 i GLU 1.-7. trinn. Institusjonene ble differen-
siert på størrelse, og i vårt utvalg ble to små og tre store institusjoner tilfeldig trukket ut fra
disse to grupperingene. En av de fem institusjonene i utvalget er universitet, de fire andre er
høgskoler. Det er geografisk spredning i utvalget. Alt i alt kan dette være en indikasjon på
at det er god variasjon i utvalget. Evalueringen av Kroppsøving 1 er basert på en komparativ
dokumentanalyse (Thagaard, 2013) av materialet.

Ser en på de nasjonale retningslinjene og de kompetansene studentene skal oppnå i løpet av
Kroppsøving 1 retter disse seg mot en dynamisk forståelse av kunnskap; altså at det både er en
distinksjon, men også en kobling mellom teoretisk og praktisk kunnskap, eller mellom pro-
positional knowledge og performance knowledge. Ser vi derimot på plandokumentene i vårt
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utvalg kommer denne dynamikken i liten grad til syne. På tross av at noen institusjoner ser
ut til å jobbe med denne koblingen, gir våre analyser et hovedinntrykk av at det er kunnskap
og ferdighet om og i idrett og praktisk aktivitet som har størst plass i utdanningen. Utvikling
av studentene kompetanse slik at de kan bli analytiske og kritiske endringsaktører i skolen
innen fagområdet kroppsøving er derimot mindre fremtredende. Hovedinntrykket er at kob-
lingen (dynamikken) mellom propositional knowledge (teoretisk kunnskap) og performance
knowledge (praktisk kunnskap) er mer eller mindre fraværende på plannivå.

Ledelse � rom 1521

Strategisk ledelse i barnehagen

Granrusten, Per Tore

DMMH
Betydningen av, og fokuset mot begrepet «strategisk ledelse» i barnehagen har økt etter den

siste barnehagereformen. I litteraturen fra tiden før barnehagereformen er ikke dette perspek-
tivet tatt med i de funksjoner som hører til styrernes ledelse. Det var vanlig å dele dette i tre
typer oppgaver: Pedagogisk ledelse, administrativ ledelse og personalledelse. Det er først de
siste 10 årene at strategisk ledelse har blitt tatt med som en fjerde ledelsesfunksjon i forsk-
ningen på barnehageledelse. (Se f.eks. Børhaug m.fl. 2011; Børhaug & Moen, 2014; Gotvassli,
2013; Granrusten & Moen, 2011; Mørreaunet, Gotvassli, Moen og skogen (red.), 2014). Foku-
set i denne presentasjonen er å se på hvordan begrepet «strategisk ledelse» oppfattes av en del
styrere. Forskningsspørsmålet er: Hva betyr strategisk ledelse i barnehagen som læringsarena
for barn? Presentasjonen er en del av NFR prosjektet «Ledelse for læring: Utfordringer for
barnehager i Norge».

Data til presentasjonen kommer fra prosjektet NFR prosjektet «Ledelse for læring: Utford-
ringer for barnehager i Norge» og består av intervju med 16 styrere i tre norske kommuner.
8 er styrere i kommunale barnehager, og 8 i private. Størrelsen på barnehagene varierte fra 9
barn og tre stillinger i den minste til over 300 barn og 63 stillinger i den største. Intervjuene er
gjort i januar 2013. Det teoretiske utgangspunktet er de fire ledelsesrollene beskrevet av Adizes
(1995) hvor entreprenørrollen er den sentrale i denne sammenhengen. I nyere litteratur om
barnehageledelse har denne rollen blitt beskrevet som strategisk ledelse (Gotvassli, 2013) el-
ler utadrettet ledelse (Børhaug og Lotsberg, 2010; Børhaug og Moen, 2014). Perspektivet om
nivåer i strategisk tenkning (Klausen, 2011) og ledelse i «det store og det lille fellesskapet»
(Klausen, 2001, 2011) er andre teoretisk perspektiv i analysen.

Analysen er ikke avsluttet og vil være under arbeid fram mot FoU i praksis. Noen funn fra
materialet peker i retning av at styrerne har ulik oppfatning om hva strategisk ledelse er, og
at bevissthetsnivået rundt dette er variert. Det kan se ut til at «strategi» er et uklart begrep for
noen styrere, mens andre har klarere oppfatning av hva det innebærer for dem. Et uttrykk
som «langsiktighet» ser ut til å være ganske sentralt, men hva langsiktigheten er i forhold til
varierer. For enkelte styrere kan det se ut til at begrepet «strategi» forbindes med eiernivået, og
ikke har stor plass i ledelsen av barnehagen i styrerrollen. Et tema for analyse er om styrernes
syn på strategisk ledelse og oppfatningen av seg selv som leder henger sammen på noen måte.
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Dialogisk ledelse av barnehagen som helsebyggende arbeidsplass

Moe, Merete

DMMH
Sykefravær i barnehager oppfattes som et økende samfunnsproblem, men det finnes lite

forskning om barnehagelærernes meninger om helsepolitikk. Lang erfaring som styrer, gjen-
nomgang av relevant forskning, samt et forprosjekt ledet i retning av fokus på dialog og ar-
beidsmiljø i mitt avhandlingsarbeide. Helse er et komplisert fenomen. På grunnlag av den
tyske hermeneutikeren Hans-Georg Gadamers helseperspektiver med hovedvekt på equilibri-
um som innebærer en stadig søken etter gjenopprettelse av balanse, samt hans forståelse av
antikkens praktiske klokskap (1960, 1996), vil jeg her fokusere på dialogisk ledelse med takt
og timing som meningsskapende og helsebyggende. Problemstillingen (PhD) er: På hvilken
måte oppfatter barnehagelærerne dialogen som meningsskapende i barnehagens arbeidsmiljø?
I denne presentasjonen vil jeg se spesielt på forskningsspørsmålet: Hvordan oppfatter barne-
hagelærerne helsepolitikken og handlingsrommet på sin arbeidsplass?

Metodiske perspektiver bygger på dialogisk hermeneutikk (Max van Manen). Jeg har gjen-
nomført intervju med et strategisk utvalg på seksten barnehagelærere inkludert styrere/enhetsledere
i fem barnehager, som er valgt ut med vekt på variasjon over høyt og lavt sykefravær, store og
små barnehager med ulike driftsformer, profiler og lederstrukturer. Deltakerne er spurt om
erfaringer og refleksjoner angående dialog, helsepolitikk og ledelse. Intervjuene analyseres te-
matisk og med dialogisk analyse som supplerende strategi, samtidig som krystallisering i form
av flere teoretiske perspektiv vektlegges i drøftingene. Resultatene vurderes i lys av Gadamers
grunnleggende hermeneutikk om å forstå, fortolke og anvende.

Ulike ledelsesfilosofier, relasjoner og posisjoner skaper ulike mulighetsfelt for meningsska-
ping om rolle og ansvar når det gjelder blant annet tilrettelegging for helseproblemer på ar-
beidsplassen. Viktige kjennetegn ved helsebyggende arbeidsplasser er dialogisk ledelse med
vekt på relasjonsbygging og tillit, samt kritiske refleksjoner om egen rolle. Vi skal se på hand-
lingsrom og meningsskaping når det gjelder forskjeller og tilrettelegging i forhold til perso-
nalets ulike forutsetninger. Ledelse av helsebyggende arbeidsplasser kjennetegnes blant annet
ved phronesis eller praktisk klokskap, i tråd med kairos, som handler om å gjøre det riktige i
rette øyeblikk, noe som blant annet forutsetter dialog, ifølge Gadamer.

Kon�ikt og kon�ikthåndtering i voksenmiljøet i skolen

Skutlaberg, Kristin Belt

NLA Høgskolen
Denne studien tar for seg konflikter og konflikthåndtering i voksenmiljøet i skolen. For-

målet med undersøkelsen var å få økt innsikt og forståelse i temaet konflikt og konflikthånd-
tering ut fra problemstillingen: Hva tenker skoleledere om konflikter, og hvordan forebygger
og håndterer de dem i voksenmiljøet i skolen?

Gjennom relevant konfliktteori fra organisasjonspsykologien blir ulike syn på konflikt pre-
sentert, og begrepet blir drøftet. Videre blir teori om forebygging fremstilt. Her blir det lagt
vekt på arbeidsmiljøets betydning og det å sette etiske verdier på dagsorden som forebygging.
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Ved teori om konflikthåndtering blir perspektiver fra en juridisk tilnærming og en kom-
munikasjonstilnærming valgt, samt ulike atferds stiler i konfliktsituasjoner blir presentert.
Klokskap som tilnærming i konflikthåndteringen blir også vektlagt. Utover relevant teori er
studien basert på seks kvalitative intervju med ulike skoleledere. I de semi-strukturerte in-
tervjuene er det stilt en rekke spørsmål om hvordan skolelederne forholder seg til konflikt
som fenomen og hvordan de forebygger og håndterer ulike konfliktsituasjoner, samt hvilke
identitet de selv har som leder.

Studien konkluderer med at skoleledere tenker og håndterer konflikter svært ulikt. Noen
ledere synliggjør en klok tilnærming som får konfliktnivået til å dempe seg og utnytter kon-
flikten til læring og utvikling i egen organisasjon. Andre ledere synes å bruke lite hensiktsmes-
sige strategier ut fra konteksten rundt konflikten. Hvorfor det blir så ulik håndtering synes
å ha sammenheng med skoleledernes holdning til konflikt som fenomen, deres forståelse av
konflikt som en prosess, deres leder stil, rolleforståelse og hvilken erfaring de har med kon-
flikthåndtering i sin yrkeserfaring så langt. Skoleledernes etiske bevissthet som ansvar, mot og
klokskap synes også å være noe av årsakene til at håndteringen blir ulik. De skolelederne som
hadde stått i de tøffeste konfliktsituasjonene hadde på eget initiativ gått på kurs og lest seg
opp på temaet. Studien avsluttes derfor med å peke på at det er viktig for nye skoleledere å få
mer opplæring i konflikthåndtering, for det å fange opp konflikter på et tidlig stadium før de
har eskalert til store personalkonflikter, er viktig å ha en bevissthet om. Intervjuene avdekker
smertelige erfaringer på dette området og ingen av dem hadde opplevd erfaringsutveksling
på dette temaet med andre skoleledere i kommunale eller fylkeskommunale rektorsamlinger.
Alle mente derimot at det ville være nyttig.
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Barn i gråsonen. Ansattes forståelse og vurdering av barns evne til å dele.

Franck, Karianne

DMMH
Det er mye barn i dagens barnehage skal mestre for å bli ansett som normale og velfungeren-

de. I dette bidraget ønsker jeg å rette fokus mot et helt spesifikt område, nemlig barnehagean-
satte sin forventning om at barn skal dele og hvordan en ide om barns manglende kompetanse
i å dele kan bidra til å posisjonere et barn utenfor «normalen». Formålet med presentasjonen
er å illustrere hvordan ansatte sine forventninger til og regler for deling er svært komplek-
se og kontekstavhengige, og i forlengelsen vil jeg problematisere hvordan barn vurderes og
kategoriseres.

Presentasjonen bygger på datamateriale produsert i forbindelse PhD avhandlingen: «Con-
structions of Children In-Between Normality and Deviance in Norwegian Day-care Centres».
Studien baserer seg på kvalitative metoder. Deltagende observasjon ble utført i tilsammen 12
uker i fire barnehageavdelinger (to småbarn- og to storbarnsavdelinger). Og det ble gjennom-
ført individuelle semi-strukturerte intervju med 16 ansatte. Som forsker uten bakgrunn som
førskolelærer fikk jeg en posisjon i felten som nybegynner, noe som kunne redusere ansattes
bekymringer og nervøsitet for å bli vurdert, samt ga meg muligheten til å spørre om og legge
merke til områder som ofte ble tatt-for-gitt av de ansatte. I intervjuene spurte jeg mest mulig
åpne spørsmål og ønsket å få fram deres erfaringer og fortellinger. Vitenskapsteorietisk støt-
ter jeg meg til et poststrukturalistisk paradigme, og innehar et samfunnskritisk blikk hvor
jeg fokuserer på sosiale konstruksjoner av barn, kategorier og skillet mellom hva som anses
som normalt og avvikende. I analyse av data har diskurs og subjektposisjoner vært sentrale
teoretiske begrep.

Barnehageansatte i min studie ble i intervju bedt om å gi eksempler på hva som fikk de til å
tenke at et barn muligens kunne ha behov for spesial pedagogisk hjelp og støtte. En gjentagen-
de faktor(blant mange fler) var beskrivelser av barn som ikke ville dele leker med andre barn.
Deling som sentralt i vurdering av barn gjenspeiles også i vanlige kartleggingsverktøy hvor
enkeltbarns evne til å dele (gi/ta leker) blir rangert (eks. Ages and Stages Questionnaire, Alle
med). I mine observasjoner av praksis opplevde jeg derimot at voksne sine forventninger og
regler om deling var svært komplekse, kontekstavhengige og til tider vanskelig å forstå. For
eksempel ble ikke alle handlinger ansett som deling, og i noen situasjoner skulle ikke barna
dele, og i andre situasjoner var det barnet som hadde leken først som hadde rett til å beholde
den uten å dele. Min egen manglende forståelse for prinsippene og reglene for deling fikk meg
til å undre over ansattes forventninger til barna. Hensikten med denne presentasjonen er å
bidra til refleksjon rundt hvordan man i barnehagen forstår barns handlinger som deling, og
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problematisere hvordan dette bidrar i vurderinger og kategoriseringer av barn.

Fra teori og praksis gapet til sammenhengen og samarbeid mellom ulike
læringsarenaer i barnehagelærerutdanningen

Klages, Wiebke & Ranveig Lorentzen, DMMH

Høgskolen i Oslo og Akershus; LUI – BLU
Barnehageærerutdanningsinstitusjonene og praksisbarnehagene er fremhevet som likestilte

læringsarenaer i de siste nasjonale forskriftene og retningslinjene for barnehagelærerutdan-
ningen (KD 2012 a og c).Samarbeid og sammenhengen mellom disse læringsarenaer bidrar til
kvalitet i utdanningstilbudet. Vi belyser praksisopplæringens plass og praksislærerens rolle i
barnehagelærerutdanningen gjennom begrepet koherens. Hensikten er å løfte frem sentrale
sider i samarbeid mellom barnehagelærerutdanningsinstitusjonene og praksisbarnehagene, og
drøfte hvilke forståelser som kan fremme samarbeidet.

Artikkelen bygger videre på en rapport om arbeidsplassbaserte elementer (praksisopplæ-
ring) i norsk barnehagelærerutdanning, som forfatterne har bidratt med på forespørsel fra
WIFF (Witerbildunggsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte)Deutschland,som en del av en
sammenligning av utdanningen for pedagoger i 7 europeiske land. http://www.weiterbildungsinitiative.de/publikationen/details/data/ausgewaehlte-
konzepte-der-fachpraktischen-ausbildung-in-europa/Artikkelen er et litteraturstudium og byg-
ger på en analyse av nasjonale grunnlagsdokumenter og FOU arbeider i norsk barnehagelæ-
rerutdanning de siste årene. I den internasjonale debatten om profesjonskvalifisering har be-
grepet koherens (coherence), eller sammenheng blitt viktig. Utover de strukturelle sidene ved
koherens, kan koherens i begrepsmessig forstand bidra til å se kompleksiteten i lærerutdan-
ningen. Koherens kan belyse forholdene mellom fagene i utdanningen og mellom utdanning
og praksis. Begrepet vil også kunne bidra til at ulike syn på læring mellom partene i utdan-
ningen kommer fram og hvordan ulik vektleggingen av teoretisk og praktisk kunnskap har
betydning for å mestre profesjonen. Begrepet kan også gi grunnlag for å studere aktørenes ka-
pasitet til å generere felles læringsprosesser, både som praksisfellesskap og som nettverk som
er orientert mot å finne forståelser og dermed også delte meninger i profesjonsutdanningen
(Heggen og Raaen, 2014:11).En begrepsmessige forståelse av koherens er studiens analytiske
ramme.

Praksisopplæringens plass i barnehagelærerutdanningen har vært diskutert siden den førs-
te utdanningen startet i 1935. Dette paperet oppsummerer og diskuterer funn utfra begrepet
koherens i diskusjonen. Aktuelle tema som blir belyst er: Praksislæreren – bakgrunn, opp-
levelse av egen funksjon Pedagogisk veiledning og syn på praksislæreren som lærerutdanner
Samarbeidets strukturer og innhold Begrepet koherens bidrar til å løfte fram sider ved lærer-
utdannernes roller og oppgaver som i mindre grad har vært vektlagt i tidligerer prosjekter.
Begrepet bidrar også til å utvide perspektivet på hvordan sammenheng og samarbeid både stil-
ler krav hos aktørene og utfordrer til felles meningsskaping og innovasjon. Analysen vil være
et bidrag til å videreføre debatten om sammenheng og samarbeid mellom barnehagelærerut-
danningsinstitusjonen og praksisbarnehagen. Arbeidet vil være en del av søkelyset som retter
seg mot profesjonsutdanningens kvalitet og relevans.
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Barns trivsel i norske barnehager: data fra Barnehagens Trivselsmonitor 2014

Sandseter, Ellen Beate Hansen & Monica Seland

DMMH
Bakgrunn:Barnehagens trivselsmonitor ble i 2013 utarbeidet som et resultat av samarbeids-

prosjektet mellom DMMH og NTNU Samfunnsforskning i 2012. Samarbeidsprosjektet het
Barns medvirkning og trivsel i barnehagen (Bratterud, Sandseter og Seland, 2012), og var fi-
nansiert av Kunnskapsdepartementet. En av de metodene som ble brukt i dette prosjektet
ble utviklet videre av Sandseter og Seland og ligger nå tilgjengelig på internett som Barneha-
gens trivselsmonitor.Forskningsspørsmål:Hvordan trives norske 4-6 åringer generelt i barne-
hagen?Hvordan opplever de de aktivitetene de gjør i barnehagen, og hvordan er muligheten
deres for medvirkning i barnehagens hverdagsliv?Hvordan opplever de relasjoner til andre
barn og voksne i barnehagen, og hvordan er dette relatert til deres trivsel?

Metode:Barnehagens trivselsmonitor er et elektronisk verktøy som kan brukes gratis av
alle norske barnehager for å øke sin egen kunnskap når det gjelder barnas trivsel og med-
virkning. Verktøyet er tilpasset 4-6 åringene i barnehagen og gjennomføres som en samtale
mellom barnet og en ansatt i barnehagen. Hensikten med denne intervjusamtalen og resul-
tatene barnehagene får ut er at de selv får mer systematisk kunnskap om hvordan barna har
det i barnehagen. Som del av arbeidet med å sikre og videreutvikle kvaliteten i barnehager
er det viktig å lytte til barnas erfaringer og opplevelser med å gå i barnehagen. Barnas trivsel
og mulighet for medvirkning er en sentral del av dette.Samtidig som dette er et verktøy for
barnehagene internt genereres også data fra de gjennomførte samtalene til en større kvanti-
tativ database som kan benyttes i forskningsøyemed. Denne presentasjonen vil fokusere på
noen av de sentrale funnene i analysene av de 450 barnesamtalene, fordelt over 52 kommuner
i 17 fylker i Norge, som ble gjennomført i løpet av 2014. Innsamlingen av data er godkjent av
Personvernombudet (NSD).

Sentrale funn:Datamaterialet er i ferd med å bli analysert, og presentasjonen på FoU i Prak-
sis vil være den første offentliggjøring av resultatene. Foreløpig viser enkle deskriptive analyser
at av barna som har deltatt i samtaler er 45,3 % fra offentlige barnehager og 54,7 % fra private
barnehager, og det er omtrent like mange gutter som jenter som har deltatt. Resultatene viser
at de fleste barna synes det er artig å gå i barnehagen men at det også er vanlig å kjede seg litt
i barnehagen, og selv om mange trives godt er det rundt en tredjedel av barna som trives bare
sånn passe. Videre og mer detaljerte analyser skal utføres i arbeidet med å forberede denne
presentasjonen.

Dannelse � rom 702

Anerkjennelse i kon�iktsituasjoner - rom for demokratisk subjektivering?

Skoglund, Ruth Ingrid

Norsk Lærerakademi Høgskolen i Bergen
Problemstilling: Gir anerkjennelse i møte med barnehagebarns protester og motstand rom

for demokratisk subjektivering?I følge rammeplanen skal barnehagen fremme demokratisk
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danning og barns medvirkning skal være første skritt for å få innsikt og erfaring med deltakel-
se i et demokratisk samfunn. Utgangspunktet for presentasjonen er en undersøkelse av hvor-
dan ansatte i barnehagen møter barn i konfliktsituasjoner. Det diskuteres om deres forståelse
og håndtering av konfliktsiuasjoner gir rom for demokratisk subjektivering. Flere informan-
ter påpeker nødvendigheten av å anerkjenne barnas følelser og ivareta deres selvopplevelse i
konfliktsituasjoner, der barna protesterer eller viser motstand. Spørsmålet er om anerkjennel-
se slik det blir forstått av personalet, men også i teori og tidligere forskning, er tilstrekkelig
for å fremme barna som demokratiske subjekter.

Presentasjonen bygger på en kvalitativ datainnsamling. Høsten 2013, var forsker tilstede
ca. en uke for å få et visst kjennskap til rammer og rutiner i de fire involverte barnehage-
ne. Personalet skrev også praksisfortellinger om ulike situasjoner hvor de selv ble involvert i
konflikter med barna. Våren 2014 ble det gjennomført gruppeintervju med personalet fra de
fire barnehagene der de forteller og reflekterer over konfliktsituasjoner de har vært involvert
i med barna.. Teoretisk perspektiv er knyttet til Baes forskning om anerkjennende kommu-
nikasjon. Også Honneths teori om anerkjennelse blir belyst ut fra tanken om anerkjennelse
i nære relasjoner og videre til anerkjennelse av rettigheter og solidaritet i fellesskapet. Biestas
forståelse av demokratisk danning og begrepene sosialisering, kvalifisering og subjektivering,
utgjør analytiske perspektiv for å kunne fange opp muligheter for demokratisk subjektivering
i konfliktsituasjoner.

Å anerkjenne følelser i konfliktsituasjoner der barna protesterer eller viser motstand, er
viktig for personalet. Samtidig har de en forventning om at barna skal innordne seg gruppa
for ikke å gå glipp av viktig læring og danning. Personalet griper inn i konflikter barn imel-
lom hvis det er fare for atferd som kan skade andre. De vil gjerne, men får ikke alltid tid til
å spørre barna hva de egentlig forsøker å ytre gjennom sine protester eller utagerende atferd.
Sosialiserings- og kvalifiseringsdimensjonen er sentral i personalets forståelse av konfliktsitua-
sjoner, men også subjektivering ved barnas ytringer om eget perspektiv, anses som viktig. Få
ser på konflikter og motstand som situasjoner der barns rett til medvirkning får gjøre seg gjel-
dende. Heller ikke blir barnas protester verdsatt som bidrag til å kunne vurdere egen praksis
ut fra spørsmål om likeverdig deltakelse og inkludering i barnehagefellesskapet.

Overdreven individfokusering � en utfordring for religiøst mangfold

Lund, Helene

DMMH
Forskning viser at ERF er det området som det jobbes minst med, og ped.ledere rapporterer

at det religiøse mangfold som er representert i barnegruppen ikke blir synliggjort og at mang-
foldet av religiøse høytider ikke blir markert. Forskning viser at minoritetsforeldre uttrykker
at de ikke vil at deres barn skal bli behandlet annerledes enn ’norske’ barn. Med bakgrunn i
dette vil jeg drøfte om barnehageloven, rammeplanen, nasjonale retningslinjer for barnehage-
lærerutdanning kan være konstruert på en slik måte at det vanskeliggjør arbeidet med å syn-
liggjøre det religiøse mangfold og å bygge interesse for den annens annerledeshet. Jeg vil særlig
problematisere funksjonen som relativsetningen «som er representert i barnegruppen» brin-
ger med seg. Jeg vil videre drøfte hvordan fire toneangivende universiteter/høyskoler innen
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barnehagefeltet fortolker arbeidet med høytidsmarkeringer i tilretteleggingen av barnehage-
lærerstudenters læringsbaner i sine SRLE-emnebeskrivelser på hovedmodellene i BLU, samt
hvordan de tre mest brukte lærebøker i RLE presenterer arbeidet med høytidsmarkeringer i
barnehagen.

Artikkelen bygger på relevant språkanalyseteori og hermeneutisk teori. Materialet for forsk-
ningsbidraget er sentrale barnehagepolitiske lover, forskrifter og andre sentrale dokumenter,
samt et utvalg emnebeskrivelser og markedsledende lærebøker i RLE, samt litteratur om re-
ligionenes plass i det offentlige rom (Habermas, Ratzinger, Berger, Huntington). Drøfting av
de barnehagepolitiske dokumentene vil ha fokus på hvordan disse tekstene blir brukt i barne-
hager og på barnehagelærer-undervisningsinstitusjoner, og fokusere på hva som skal til for å
realisere hovedintensjonen i læringsutbyttepunktene om høytidsmarkeringer – å synliggjøre
mangfoldet og at det er mange måter å være norsk på. Det vil også være aktuelt å trekke inn
noe teori om identitetsdannelse med fokus på forholdet mellom religiøs og patriotisk identi-
tet.

Rammeplanen har et innovativt preg hva angår synet religionens plass i det offentlige rom
og synet på hva det vil si å være norsk (konstitusjonell patriotisme). Det foreligger lite forsk-
ning på om disse synspunkter deles og er ønsket blant barnehagens brukere og ansatte. Nyere
forskning tyder på at synliggjøringen av mangfold ikke intuitivt verdsettes av immigrantfor-
eldre. Denne artikkelen får frem hvordan konstruksjonen av rammeplanen inneholder ulike
elementer som drar i ulik retning, og som kanskje kan forklare noen viktige aspekter som
vanskeliggjør realiseringen av hovedintensjonen i ERF og SRLE og bringe det religiøse mang-
foldet frem som en positiv ressurs for læring i barnehagen. Videre vil jeg frembringe ny kunn-
skap om hvordan undervisningsinstitusjoner og lærebøker bidrar til å begrense eller løfte frem
muligheter for tilrettelegging av god læring rundt høytidsmarkeringer.

Det magiske rommet � dannelse gjennom lek og estetiske læringsprosesser

Tørnby, Hilde

HiOA
Artikkelen bygger på observasjoner av studenter som tar engelsk ved lærerutdanningen

på HiOA i deres utøving av lærer-i-rolle i praksis og deres estetiske arbeid med en litterær
tekst. Formålet med artikkelen er å utforske de estetiske erfaringene og læringsprosessene
studenter opplever i de ulike situasjonene (Iser, Rosenblatt, Dewey, Schiller, Rasmussen). Kan
det tenkes at studenters erfaringer har noen fellestrekk? Muligens skapes det magiske rommet
(Guss, 2003) både i leken med lærer-i-rolle og i leken med en estetisk, kreativ oppgave der
en primærtekst remedieres (Bolter og Grusin 1999). Jeg argumenterer for at i det magiske
rommet der estetiske erfaringer finner sted, skapes rom for endring og danning.

Materialet er observasjoner av studenters estetiske erfaring og læringsprosesser. Det estetis-
ke forstås her som «sanselig erkjennelse» (Hohr, 2012) – at man erfarer noe gjennom sansene.
Observasjonene analyseres i lys av tanker om estetikk (Schiller, Dewey, Hohr) og lek (Schil-
ler, Guss). I tillegg til observasjoner, vil studenters egne muntlige og skriftlige meta-refleksjon
om de estetiske erfaringene og læringsprosessene kaste lys over observasjonene. Schiller, Hohr
og Guss sine tanker om lek er artikkelens teoretiske fundament. Schiller sier at leken er det
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viktigste vi har – her finner vi frihet og glede. Leken og at kun i den blir vi fullt ut menneske,
er hans grunntanke. I lys av Schiller sine tanker, hevder Hohr at danning finner sted i leken.
Guss (2003) sitt begrep Det magiske rommet gir inspirasjon til å observere studentene i dette
perspektivet. I det magiske rommet skapes noe nytt og her møtes to verdener - barns kultur
og de voksnes kunstpedagogiske kultur – disse to møtes i samspillet med lek, drama og teater.

Om estetiske erfaringer og læringsprosesser i engelskfaget finnes det lite forskning. Et viktig
poeng i denne artikkelen er derfor å synliggjøre hvordan den estetiske dimensjonen kan inte-
greres og hva en slik dimensjon kan bidra med i studenters utvikling og læring. Det faktum
at estetiske læringsprosser eller erfaringer ikke er spesifisert i de nasjonale læringsutbyttene
for engelskfaget i lærerutdanningen, kan føre til at dette får en marginal plass i studiene. Fun-
nene som presenteres tilsier at et studentarbeid der estetiske erfaringer og arbeidsprosser står
sentralt og studenters bruk av lærer-i-rolle, har ført til at studenter forstår primærteksten på
en ny måte. En ny måte i den forstand at de kanskje aldri ville fått samme erkjennelse uten
disse oppgavene. Denne tilnæringen gir teksten en ektefølt dimensjon og ikke minst gir det
studenter en utvidet erfaringsramme. Sagt på en annen måte – å skape en ny tekst og å bruke
lærer-i-rolle skaper magiske rom. I dette magiske rommet der lek og frihet har fritt spillerom,
åpnes nye dører – her finner danning sted.

Lesing og litteratur

Barnelitteratur i barnehagen: teori og praksis

Dybvik, Hilde & Henriette Jæger

Høgskolen i Oslo og Akerhus
Både Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011) og Nasjonale retningslinjer

for barnehagelærerutdanning (2012) framhever betydningen av barnelitteratur. Mens RP2011
påpeker at voksne og barn «daglig [skal] oppleve spenning og glede ved høytlesning» (2011:35),
peker de nasjonale retningslinjene på at barnehagelærerstudenten etter endt studium både skal
ha kunnskap om skjønnlitteratur og sakprosa for barn og kunne «sikre kvalitet og kulturelt
mangfold i barnehagens tekstformidling» (2012:19-20). De senere årene har det kommet flere
nye bildebøker på markedet som representerer et tematisk og uttrykksmessig mangfold, og
sjangeren er på mange måter grenseoverskridende (Ommundsen, 2010). I hvilken grad gjenfin-
nes dette mangfoldet i barnehagens litteraturutvalg? Hvilke tanker gjør vi oss om barnehagens
utvalg? Hvordan kan vi tolke denne dokumentasjonen? Presentasjonen tar utgangspunkt i en
liten undersøkelse gjennomført i januar 2015, hvor målet har vært å kartlegge barnehagenes
utvalg og tilgjengelighet av barnelitteratur.

Materialet som presenteres er hentet inn av studenter på første studieår i barnehagelærer-
utdanningen, og det består først og fremst av dokumentasjon i form av bilder, i tillegg til
uformelle samtaler med fem pedagogiske ledere. Vi er klare over at materialet representerer
kun et lite og tilfeldig utvalg barnehager, men vi mener likevel at det er grunn til å tro at det
antyder en tendens. Vi har nemlig gjennom flere år, både i undervisning, i praksissamtaler
med studenter og i praksisbesøk, fått inntrykk av at utvalget av barnelitteratur i barnehagene
bærer preg av manglende bevissthet om det barnelitterære mangfoldet som finnes. Vi vil ta
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utgangspunkt i barnelitterær kritikk og teori i vår tilnærming til materialet. Gjennom fle-
re år i barnehagelærerutdanningen har vi sett en rekke eksempler på at det er stor forskjell
på utdanningens fokus og barnehagen praksis når det kommer til hvordan barnelitteratur
vektlegges og anvendes – og med hvilken hensikt. Forskjellen kan skyldes ulike tolkninger
av hvilken praksis styringsdokumentene etterspør, samt ulike visjoner om hva man vil med
barnelitteraturen. Kvalitetsbegrepet vil også drøftes som kilde til ulike praksiser.

Det er bred enighet om at nyere norsk barnelitteratur holder et høyt kunstnerisk nivå
og tar barna på alvor som kompetente lesere. Dette er et perspektiv som også formidles i
utdanningen. Vårt inntrykk fra materialet er at barnehagen ikke har et bevisst forhold til
hvilken litteratur man har tilgjengelig, og at det er nokså tilfeldig hvilke bøker man finner.
Vi vil diskutere hva grunnen til dette kan være, og i den anledning kan det være interessant
å trekke inn faktorer som danning, barnehagens handlingsrom, pedagogisk kompetanse og
ledelse, institusjonens selvforståelse og barnehagen som kulturformidler.

Bruk av leseutviklingskjemaet som verktøy i begynneropplæringen i lesing �
en treårig studie?

Ristesund, Ingeborg & Gun Svartaas

HiST ALT
Problemstilling: Kan bruk av leseutviklingsskjema være et nyttig verktøy i begynneropplæ-

ringen i lesing? Lundberg og Herrlin (2008) presenterer et verktøy som læreren kan benytte
for å finne elevens ståsted og utvikling i lesing. Dette verktøyet er delt inn i fem kolonner.
Hver kolonne representerer en av fem dimensjoner i leseutviklingen: fonologisk bevissthet,
ordavkoding, leseforståelse, leseflyt og leseinteresse. Fokuset for vårt treårige prosjekt er om
leseutviklingsskjemaet til Lundberg og Herrlin kan være et nyttig redskap for læreren i ar-
beidet med førstetrinnselevenes leseopplæring.Prosjektet hadde sitt utspring i en forespør-
sel HiST ALT fikk fra skoleeier i en praksiskommune om kompetanseutvikling for lærere i
grunnskolen. Forespørselen hadde blant annet sammenheng med skolens resultater på de na-
sjonale prøvene. Etter samtale med skolens ledelse og dernest lærerne på 1.-4. trinn satte vi,
etter skolens ønske, fokus på begynneropplæring i lesing gjennom dialogmøter og utprøving
av nevnte leseutviklingsskjema. Formålet med presentasjonen er å trekke fram og belyse noen
av de funnene vi har gjort i denne studien.

Utviklingsarbeidet er skolebasert. Vi har brukt aksjonsforskning og aksjonslæring som me-
todisk tilnærming. Datainnsamlingen er gjennomført ved kvalitative intervjustudier og dia-
logmøter med temagjennomgang og samtaler. Datainnsamlingen ble gjennomført i løpet av
3 skoleår. Prosjektet omfatter ca. 90 førstetrinnselever, ca. 15 lærerne på småtrinnet, i tillegg
til rektor og inspektør. Førstetrinnslærerne gjennomførte alle tre år to kartleggingssamtaler i
lesing med elevene sine, ett i høstsemesteret og ett i vårsemesteret. Vi intervjuet dem deretter
ved bruk av en intervjuguide som vi hadde utformet med åpne spørsmål og med en tilnær-
ming hvor fokus var på lærernes forståelse av begynneropplæringen og deres erfaringer ved
bruk av leseutviklingsskjemaet. Vi gjennomførte tilsammen 16 kvalitative forskningsintervju
med 8 førstetrinnlærere, 14 dialogmøter med 1.-4.trinnslærerne og 9 dialogmøter med skolens
rektor og inspektørTeoretisk forankring: Begynneropplæring i lesing, tilpasset opplæring og
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vurdering, Opplæringsloven, Forskrift til opplæringsloven, evalueringer av LK06, Stortings-
meldinger

Datamaterialet vårt er omfattende. Gjennom analysen av datamaterialet har vi kommet
fram til flere fokusområder. I denne presentasjonen har vi avgrenset fokusområdene til å om-
fatte funn knyttet til læringssamtalen i forbindelse med kartleggingen av elevenes ståsted og
utvikling i lesing, samhandling med foreldrene og tilpasset opplæring. I forbindelse med læ-
ringssamtalen diskuterer vi elevens bevissthet om egen læring, lærerens kunnskap om elevens
læring og leseutvikling, lærerens egen læring og bevissthet om begynneropplæring i lesing
og relasjonsbyggingen mellom lærer og elev. Når det gjelder samhandlingen med foreldrene,
diskuterer vi nytten av å bruke leseutviklingsskjemaet som utgangspunkt for å samhandle om
elevenes læring og utvikling. Under tilpasset opplæring diskuterer vi hvordan lærerne bruker
den kunnskapen og bevisstheten de har fått i læringssamtalen for å tilrettelegge opplæringen
for den enkelte.Vi mener prosjektet vårt kan bidra til å sette enda større fokus på betydningen
av lærerens kompetanse om begynneropplæring i lesing og på betydningen av å ha verktøy
som støtter lærerens læringsarbeid på en helthetlig måte.

Lærerstudenters litterære erfaringer

Wicklund, Beret & Ann Sylvi Larsen, Gunilla Vikbrant

HIST.ALT
Skjønnlitteratur har en sentral plass i morsmålsfaget både i Norge og i Sverige, og læreren

bør selv ha god kunnskap om litteratur og et positivt forhold til lesing for å lykkes i å stimule-
re til lesing og hjelpe elever til å utvikle sin litterære kompetanse på best mulig måte. Siden vi
har erfart at holdningene til litteratur er noe blandet blant studentene, har vi i ved HIST.ALT
i flere år startet studiet med en bevisstgjøringsfase der studentene har skrevet en tekst om sine
litterære erfaringer, der de forteller om de ble lest for som barn, hvilke forfattere og bøker de
kjenner fra barnetrinnet, ungdomstrinnet og på videregående skole, hva de leser nå og hvor-
dan de ser på seg selv som lesere. I presentasjonen vil vi vise hvilket bilde av lærerstudenters
litterære erfaringer disse lesehistoriene gir.

Materialet i undersøkelsen er ca 100 lesehistorier skrevet av lærerstudenter i første uke
av studiet høsten 2013. Tekstene kommer fra tre omtrent like store studentgrupper, en fra
GLU 1-7 ved HIST.ALT som Ann Sylvi Larsen har undervist og en fra GLU 5-10 også ved
HIST.ALT som Beret Wicklund har undervist. Vi har gjennom et nordisk prosjektet om
nabospråkundervisning i lærerutdannelsen, også fått med lesehistorier fra Gunilla Vikbrants
lærerstudenter ved Høgskolen i Kristianstad i Sverige, som tar lærerutdanning innrettet mot
«mellanstadiet». For å beskrive studentene som lesere, har vi brukt Joseph Appleyards teori
om stadiene barn gjennomgår i sin leseutvikling, fra det lekende førskolebarnet som er i fan-
tasiens verden fram til den voksne tolkende og senere pragmatiske leseren. Vi ser også på hva
tekstene viser om efferent og estetisk lesning, altså lesing med fokus på innhold og lesing med
blikk for tekstens estetiske kvaliteter. Her trekker vi inn Ørjan Torells forskning på studenters
litterære kompetanse.

Våre analyser tyder på at studentene som gruppe gjennomgår en ganske lik utvikling som
lesere. Da fleste har blitt lest for som barn og har positive leseopplevelser av litteratur fra
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barnetrinnet, der nordiske barneklassikere, fantasy og og serier dominerer. For alle skjer det
et påfallende fall i leseaktivitet på ungdomstrinnet, hovedsakelig fordi leksemengden øker og
de får andre interesser. Mange gjenfinner lesegleden gjennom den litterære særoppgaven på
videregående, og et flertall er aktive lesere nå. De leser i dag hovedsak internasjonale bestsel-
gere og krim, men også virkelighetsbaserte bøker om kreftsykdom og overgrep fenger. Det
er påfallende at prisbelønte moderne forfattere og klassikere ikke nevnes. Det er også et klart
skille mellom GLU 1-7 og GLU 5-10 som gruppe når det gjelder antallet som ikke er ak-
tive lesere. Funnene er svært interessante som grunnlag for vår undervisning i litteratur og
litteraturdidaktikk i lærerstudiet.

Matematikk � rom 1427

Matematikklæreren er en mann med rutete skjorte og briller

Gjøvik, Øistein

HiST-ALT
I snart ti år har jeg samlet på tegninger studenter har laget i sin første økt på lærerutdan-

ningen. Oppgaven de fikk var å tegne en matematikklærer. Etter hvert viste det seg at disse
tegningene viste at studenter oppfattet matematikklærerne sine ganske likt, både over og tid
og uavhengig av utdanning og demografi. Informasjon om hva slags oppfatninger studenter
har av yrket de skal utdanne seg til er viktig for oss som skal undervise dem, både for å bruke
deres syn i undervisningen og også for å utfordre problemer med syn og holdninger.

Et stort antall tegninger har blitt samlet inn og analysert. Først kodet etter kategorier som
kjønn, uheldig framtoning, bruker redskaper osv. Dernest med mer finmasket koding som
«briller», «pekestokk», «datamaskin» m.fl. Disse kodene blir analysert ved hjelp av generelle
teorier om identitet, verdier, oppfatning og epistemologi og så mer spesifikt rettet inn mot
matematikkfaget. Begreper fra fagdidaktikken og fra bildeanalyse blir brukt for å kategorisere
og tolke bildene. Det blir også brukt teorigrunnlag fra spesielt Ernest til å analysere hvordan
slike oppfatninger kan oppstå.

Funnene er at studentene har tegnet rimelig ensartede framstillinger av matematikklæreren.
Selv om dette skulle være på grunn av settingen tegningen ble framstilt i er det oppsiktsvek-
kende at så stor andel ender opp med å tegne dette likt. Spesielt siden det kanskje er vanskelig
å se den tilsvarende ensartingen i virkeligheten.Et viktig spørsmål er om vi bør bekymre oss
for slike framstillinger av læreren. Mange har stilt seg dette spørsmålet og tegningene i dette
framlegget vil hjelpe til med å belyse om holdningene og synene på matematikklærere er et
problem i dagens matematikklasserom.

Å studere matematikklæreres oppfatninger, noen metodologiske
betraktninger

Kristensen, Morten Søyland & Janne Fauskanger, Reidar Mosvold

Universitetet i Stavanger
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Forskning tilknyttet læreres oppfatninger indikerer at oppfatninger kan fungere som fil-
ter for hvordan etter- og videreutdanningens (EVU) innhold forstås, som ramme for de valg
lærere gjør, og som veiviser for læreres handlinger. Om en vil bidra til å utvikle matema-
tikklæreres oppfatninger, kunnskap og praksis, må EVU ta utgangspunkt i de oppfatninger
lærerne har. Selv om mange forskere løfter fram betydningen av læreres oppfatninger, så har
også denne delen av forskningslitteraturen blitt kritisert. Noen kritiserer forskningen fordi
begrepet oppfatninger (beliefs) er uklart definert og dermed vanskelig å tilnærme seg. Andre
tar utgangspunkt i kritikken om manglende definisjon av oppfatninger og kritiserer forsknin-
gens metodevalg på bakgrunn av dette. Metoder for å studere læreres oppfatninger knyttes
ofte til det lærere gjør eller sier, men sammenhengen mellom lærernes oppfatninger og det
de sier eller gjør er i utgangspunktet uklar og følgelig kritiseres også forskningens metode-
valg. Kritikken kan blant annet knyttes til at oppfatninger er kontekstspesifikke og opptrer
i spesifikke situasjoner med spesifikke særpreg. Dette gjør resultater fra forskningen vanske-
lig å tolke utenfor den spesifikke konteksten. I tillegg publiseres en del av forskningen uten
informasjon om instrumenters reliabilitet og resultaters validitet. Med denne kritikken som
bakteppe, søker vi i vår presentasjon å belyse hvilke utfordringer og muligheter et instrument
og teoretisk rammeverk (utviklet i USA) har for å studere norske læreres (og lærerstudenters)
oppfatninger om undervisningskunnskap og evne til å undervise.

Den metodologiske diskusjonen gjør vi med bakgrunn i data fra en studie av 40 læreres
oppfatninger om undervisningskunnskap og evnen til å undervise. Lærerne deltok i et kurs
knyttet til den pågående satsingen på videreutdanning av lærere, og datamaterialet ble samlet
inn gjennom en spørreundersøkelse i forkant av kurset. Gjennom diskusjoner av resultatene
fra en teoridrevet innholdsanalyse ønsker vi her å utvikle forståelse for hvorvidt instrumentet
og det teoretiske rammeverket utviklet av Fives og Buehl (2008) fungerer tilknyttet forskning
i en norsk kontekst. Referanse Fives, H. & Buehl, M. M. (2008). What do teachers believe?
Developing a framework for examining beliefs about teachers’ knowledge and ability. Con-
temporary Educational Psychology, 33(2), 134–176.

I Norge er de formelle kompetansekravene for lærere økt. For å oppfylle kravene er det
nødvendig med en storstilt videreutdanning av lærere. Det er ulike faktorer som kan påvirke
effekten av slike videreutdanningstiltak, og betydningen av lærernes oppfatninger er en faktor.
Det blir spesielt viktig å identifisere lærere som ser på aspekter ved lærerprofesjonens yrker-
utøvelse som medfødt. Disse lærerne ser ofte på EVU som mindre nyttig og foretrekker å få
servert tips og triks de kan bruke i undervisningen uten nødvendigvis å forstå bakgrunn og
sammenhenger for hvorfor disse virker. Like viktig er det å identifisere læreres oppfatninger
om faget de skal undervise i – spesielt knyttet til læring og undervisning i faget – og ikke minst
om hvilken kunnskap de ser på som nødvendig for å gjennomføre undervisningsarbeidet i fa-
get. Vi fant at koder og kategorier i instrumentet til Fives og Buehl (2008) må videreutvikles
for å fungere som måleredskaper i norsk EVU-kontekst. En kan dermed ikke bruke en direk-
te oversettelse, men må justere oversettelsen i henhold til norske kulturelle faktorer for å få et
instrument tilpasset norske forhold.
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Barnehagelæreres arbeid med matematikk i barnehagen av Trude Fosse og
Magni Hope Lossius

Lossius, Magni & Trude Fosse (tfo@hib.no)

Høgskolen i Bergen
Formålet med presentasjonen er å vise hva som gjøres i barnehagen innenfor fagområdet

«Antall, rom og form» og se dette i lys av prosessmålene gitt i rammeplanen. Videre pre-
senteres noe av det som påvirker barnehagelærerne i utførelsen av sitt arbeid med å utvik-
le barns matematiske kompetanse.Presentasjonen vil belyse, analysere og diskutere hva som
skjer i praksisfeltet ved å legge fram barnehagelæreres arbeid med matematikk, og hvordan
de bruker sin matematikkunnskap i arbeidet med barn. Presentasjonen tar utgangspunkt i et
prosjekt som undersøker hvordan barnehagelærere arbeider med fagområdet «Antall, rom og
form» (Kunnskapsdepartementet, 2011), og hvilke faktorer som påvirker deres tilnærming til
fagområdet. Undersøkelser blant 160 barnehagelærere i Norge gir et bilde på hva barnehage-
lærere vektlegger i arbeid med matematikk for barn. Dataene kan gi innspill til utvikling av
barnehagelærerutdanningen og til yrkesutøvelsen for nåværende og fremtidige barnehagelæ-
rere. Målsettingen er kunnskapsutvikling og kompetanseoppbygging om matematikkfaget i
barnehagens praksis.

Materiale er samlet inn både kvantitativt, med spørreskjema, og kvalitativt ved intervju
og observasjon. Høsten 2013 startet arbeidet med innsamling av observasjonsdata ved fem
barnehager. Barnehagelærerne presenterte hvordan de arbeidet med matematikk på alle nivå.
Deretter ble spørreskjemaundersøkelser gjennomført blant 160 barnehagelærere. Spørreskje-
maet ble utarbeidet med bakgrunn i tidligere nasjonale og internasjonale undersøkelser, som
«Alle teller mer» (Østrem et al., 2009) og Benz’ (2012) undersøkelse om holdninger til ma-
tematikk i tyske barnehager. I analysen sammenlignes data fra styrerundersøkelsen i «Alle
teller mer» og arbeider fra Vallberg Roth (2013).Dataene sees i lys av Biesta (2007, 2011) og
Giddens (1979) teorier om hvordan sosialisering påvirker læringskulturer og individer i møte
mellom styringsdokumenter og den praktiske gjennomføringen. Lembrér & Meaneys (2014)
arbeider om matematikkfagets plass i svenske barnehager er også interessant som sammenlig-
ningsgrunnlag.

Rammeplanen (2011) oppmuntrer barnehagelærerne til å stimulere barns kompetanse på et
bredt utvalg av matematiske tema. Våre funn indikerer at barnehagelærerne favoriserer tema
som tall og former. Tema som mønster, lokalisering og måling er det færre som mener er vik-
tig. Dette gir en indikasjon på at disse temaene i mindre grad er gjenstand for organisert akti-
vitet fra barnehagelærerne. Resultatene er interessante fordi rammeplanen legger opp til å ta i
bruk lek og hverdagsaktiviteter, og i disse aktivitene arbeider barn ofte mer med matematiske
emner som måling og lokalisering heller enn telling. Den aktiviteten som barnehagelærerne
rapporter at de arbeider minst med i barnehagen er det å «lese og skrive tall». I rammeplanen
er dette temaet kun beskrevet innen fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst». Andre
funn i materialet er at styringsdokumenter og faglitteratur inspirerer i liten grad til å arbeide
med fagområdet «Antall, rom og form», mens kollegaer har sterkere påvirkning.Funn fra pro-
sjektet åpner for videre diskusjon omkring hvordan sosiale og politiske dimensjoner påvirker
implementering av rammeplanens læringsområde omkring matematikk.
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Innhald og arbeidsmåtar for femåringane i barnehagen

Håberg, Liv Ingrid Aske

Høgskulen i Volda
Verken barnehagelov eller rammeplan nemner særskild tilrettelagde aktivitetar for femårin-

gar i barnehagen, men så mange som 99,5 % av barnehagane opererer med eigne aktivitetar
for femåringane i mellom ein og fem timar i veka (Brenna-utvalet, 2010). Studien set søkelys
på to typar aktivitetar som femåringar i barnehagen tek del i. Det er for det første aktivitetar
spesifikt retta mot femåringar som i denne samanhengen blir kalla femårsklubb, og for det
andre samlingsstund for alle barn i barnehagen. Sjølv om samlingsstund kanskje er den mest
tradisjonelle aktiviteten med røter tilbake til Frøbel, er den i svært liten grad omhandla i nyare
forsking (Bjørnestad, 2009; Eide, Os, & Pramling Samuelsson, 2012; Svensson, 2009). I kon-
trast er femårsklubb undersøkt gjennom fleire statleg initierte og kvantitative studiar (Brenna-
utvalet, 2010; Winsvold & Gulbrandsen, 2009). Det er behov for ei kvalitativ tilnærming til
aktivitetar som femåringane tek del i og formålet er difor å presentere data frå ein etnografisk
studie av femårsklubb og samlingsstund. Informantar i studien bestod av tre barnehagelæra-
rar og fem assistentar i to barnehagar. Eg observerte 23 femårsklubbar og 24 samlingsstunder
eit haustsemester. Eksisterande forsking viser at dei to fagområda Kommunikasjon, språk og
tekst og Tal, rom og form blir mest vektlagt både i skuleførebuande aktivitetar for femårin-
gar og i det generelle barnehagetilbodet (Brenna-utvalet, 2010, Riksrevisjonen, 2009, Østrem
et al, 2009). Mi forskingsinteresse er også innhaldet, men relatert til korleis innhaldet blir
presentert for barna. Den didaktiske kategorien arbeidsmåte blir difor saman med kategori-
en innhald nærare undersøkt. Innhald og arbeidmåte blir analyserte og drøfta i lys av den
didaktiske trekanten fordi den har innhald som ein av tre sentrale faktorar, men også fordi
den opnar opp for analyse av arbeidsmåtar. Den didaktiske trekanten er såleis det sentrale
teoretiske perspektivet i presentasjon av funn, analyse og drøfting.

Innhald på femårsklubb er i Barnehage A at barna møter matematikk som fag og i Barne-
hage B at barna skal utføre formingsoppgåver som i stor grad er knytt til teikning. På sam-
lingsstund i begge barnehagane vart det arbeidt med tema som brannvern og barn i andre
land. Innhaldet i begge barnehagane var styrt av personalet og ikkje av barna. Analyse av ar-
beidsmåtar viser to grupperingar blant personale der den eine legg vekt på å forklare, fortelje
eller lese for barna medan den andre gav oppgåver utan å gi kriterium å manøvrere etter og
ved å nytte mange spørsmål i kommunikasjonen med barna.Spørsmåla var lukka med ei for-
ventning om eit innhald som spørsmålsstillaren kjende til. Arbeidsmåte er ikkje etterspurd
i eksisterande forsking om femårsklubb og samlingsstund og studien kan difor bidra med å
belyse ein sentral didaktisk kategori i det pedagogiske arbeidet som det også er relevant for
barnehagelærarstudentar å ha kjennskap til.
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Bruk av rollespill i læringsprosesser: fokus på samfunnskunnskap i
lærerutdanningen

Leming, Tove

Norges Arktiske Universitet
I denne presentasjonen vil jeg fokusere på rollespill i lærerutdanningens samfunnskunn-

skap, og på hvordan denne arbeidsformen kan gi et særskilt bidrag inn i undervisning- og
læringsprosesser. Jeg vil også vise hvordan bruk av rollespill egner seg godt til å belyse fa-
gets innhold og tematikk. Gjennom to eksempler vil jeg presentere hvordan jeg har brukt
rollespill i egen undervisning. Formålet med presentasjonen er å undersøke og å forstå de
læringsprosessene som skjer i denne formen for læring.

Mitt empiriske materiale er de mange rollespillene jeg har vært ansvarlig for, og delvis
deltatt i, gjennom min erfaring som samfunnsfagslærer ved lærerutdanningen. Jeg velger i
presentasjonen å løfte fram to gjennomførte rollespill, og har brukt notater og observasjo-
ner fra disse. I tillegg til studentenes refleksjonsnotater har jeg systematisk ført forskerlogg,
hvor jeg skriver ned mine observasjoner og refleksjoner igjennom hele prosessen. Mitt teore-
tiske utgangspunkt er begrepet transformativ læring (Mezirow 2000). Mennesker søker etter
å skape mening gjennom de erfaringer man har, og i en læringsprosess vil både erfaring, me-
ning og refleksjon være viktige komponenter. Jeg bruker videre Illeris’ teorier om læringens
tre dimensjoner: innhold, drivkraft og samspill (Illeris 2012). Jeg vektlegger særlig drivkrafts-
dimensjonen, med vektlegging av teoretiske perspektiver på emosjoner i læring (Starrin 2009).

Diskusjonen i presentasjonen viser hvordan man kan se på prosessen i et rollespill i lys av
teorier om transformativ læring, og om læringens tre dimensjoner. Disse dimensjonene er for
det første læringens innholds-dimensjon som dreier seg om blant annet kunnskap, ferdighe-
ter og kompetanse, med bakgrunn i forståelse og innsikt i temaet. Den andre er læringens
drivkraft som igjen består av tre elementer: motivasjon, følelser og vilje til læring. Den tredje
dimensjonen er læringens samspill. Samspill omhandler læringsprosessens relasjonelle aspekt;
den sosiale sammenheng som læring inngår i. Presentasjonen er et bidrag til det didaktiske
feltet i lærerutdanningen, ikke nødvendigvis bare for samfunnsfag, men også for andre fagom-
råder hvor man anvender rollespill.

Sørsamisk i grunnopplæringen - utfordringer og muligheter

Lyngsnes, Kitt

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Sørsamisk er et av de fem offisielle skriftspråkene i Norge, og sørsamiske barn har dermed

rett til opplæring i sitt språk. Det bor ca 1000 sørsamer i landet spredt over fire fylker. Om-
kring halvparten av sørsamene behersker språket. Sørsamisk står på Unescos røde liste over
språk i fare for å dø ut. På grunn av den spredte bosettingen foregår opplæring i sørsamisk for
elever i små grupper eller enkeltvis. Noen elever går på sameskole, noen har sørsamisk lærer
på skolen, mens noen får fjernundervisning. Dette prosjektet retter søkelyset mot sørsamisk
opplæring i grunnskole og videregående skole og belyser følgende problemstilling: Hvordan
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blir opplæring i sørsamisk organisert og gjennomført, og hvordan bidrar denne opplæringen
til å vitalisere språket? Teoretisk forståelsesramme er situert læringsteori.

Forskningsdesignet omfatter feltarbeid i ulike kontekster der opplæring i sørsamisk kan
foregå. I utvalget inngår dermed både sameskoler, ordinære grunnskoler og videregående sko-
ler. Både elever, foreldre, lærere og rektorer og ansatte ved sørsamisk kompetansesenter er
intervjuet. Intervjuene er semistrukturerte. Både i utvelgelse av informanter og i datainnsam-
ling, analyse og resultatframstilling står forskningsetiske hensyn sentralt når en forsker på en
liten minoritetsgruppe, noe mange av informantene også pekte på. Utvalget er derfor preget
av snowball sampling, og så langt mulig er framstillingen slik at gjenkjennelse skal unngås.
Data analyseres ved hjelp av «constant comparative method».

Fire hovedkategorier framstår som sentrale i datamaterialet så langt når det gjelder opplæ-
ring i sørsamisk i ulike kontekster. Disse dreier seg om tilgang til: 1)sørsamiske læremid-
ler/ressurser, 2)relevante aktiviteter, 3) sørsamiske språkarenaer. Den fjerde kategorien er
foreløpig kalt innsats og pågangsmot.

Kroppsøving � rom 1520

Fysisk form og motorisk kompetanse for femåringer

Berg, Anne & Olav Bjarne Lysklett

DMMH
Hensikten med denne studien er få økt kunnskap om det er en sammenheng mellom barns

fysiske form og motoriske kompetanse blant femåringer. Femåringen er i en viktig fase i livet.
Barna har ofte vært flere år i barnehagen og skal nå være best mulig forberedt til skolestart. En
velfungerende motorikk og en god fysisk form kan ha betydning ikke bare for barns sosiale
ferdigheter og selvoppfatning, men også læring (Mjaavatn & Gundersen, 2005). Selv om kau-
salitet ikke er påvist, sameksisterer ofte motoriske problemer med lærevansker (Cheatum &
Hammond, 2000; Goddard, 2009; Montgomery, P.J., & Capute, 2008; Sigmundsson & Haga,
2004) og kan bidra til at barna mislykkes faglig. Det er derfor viktig å fokusere på femårin-
gens motoriske kompetanse og fysiske form. Prosjektet har følgende forskningsspørsmål: Er
femåringer med høy motorisk kompetanse i bedre form enn femåringer med lav motorisk
kompetanse?

Kvantitative metoder er benyttet; Movement Assessment Battery for Children (MABC-
test) og Målemetoder for fysisk form hos barn 4 – 12 år (FF-test). MABC er utviklet av
Henderson og Sugden (Henderson et al., 2008) og er benyttet for å måle barns fin- og grov-
motoriske ferdigheter. FF-testen er utviklet av Fjørtoft et al., 2003. Utvalget besto av 92 barn
fra barnehager i samme geografiske område av Trondheim. Barna var født i løpet av 2008, og
gjennomsnittsalderen var 5,5 år. Barna er hentet fra 8 forskjellige barnehager; 4 friluftsbarne-
hager og 4 såkalte ordinære barnehager. På bakgrunn av resultatene på MABC ble det plukket
ut 22 barn fordelt på to grupper. Barn med en totalskår større eller lik 14, som indikerer be-
tydelige til store motoriske vansker = LMK- gruppe (n=9, 8 gutter og 1 jente). Barn med en
totalskår mindre enn 3, som indikerer meget god motorikk = HMK- gruppe (n= 13, 5 gutter
og 8 jenter).
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Resultatene viser at HMK-gruppa fikk høyere totalskår totalt på Fysiskformtesten. Det er
derfor nærliggende å tro at god motorikk kan ha betydning for barns fysiske form. Dette er
i tråd med tidligere forskning (Haga, 2008). Forskjellene er signifikante på enkelttestene hop-
ping på ett ben, klatring i ribbevegg, pendelløp, hurtigløp 20 meter og sirkelløp i 6 minutter.
Ingen signifikante forskjeller mellom gruppene på lengdehopp uten tilløp, hopp på to ben,
kast av tennisball og støt av medisinball. En konklusjon er imidlertid at det kan være flere
faktorer ved motorisk kompetanse som kan ha betydning for barns fysiske form. Antropo-
metriske forhold og fysiske variabler som høyde, vekt og BMI, kan ha påvirket resultatene.
Flere empiriske funn og longitudinelle studier er nødvendig for å forbedre forståelsen av for-
holdet mellom motorisk kompetanse og fysisk form. Det er imidlertid grunn til å tro at
femåringer med LMK trenger motivasjon og stimulering til fysisk aktivitet i barnehagen.

Trivsel i kroppsøvingsundervisningen

Bjerke, Øyvind & Idar Lyngstad (HINT), Pål Lagestad (HINT)

HIST
Formålet til kroppsøvingsfaget er å inspirere til fysisk aktivitet og medvirke til at elevene

opplever glede til fysisk aktivitet. Siden kroppsøvingsfaget skal bidra med å legge grunnlaget
for en livslang fysisk aktiv livsstil er det derfor spesielt viktig at elever med lav fysisk form
opplever faget positivt og trives. Fra tidligere undersøkelser er det kartlagt hvor mange som
mistrives i kroppsøving og hvorfor de elevene som mistrives gjør dette. I denne undersøkelsen
ønsker vi få et dypere innblikk i forskjellene i kroppsøvingsfaget mellom elever som er i lav
fysisk form og i høy fysisk form. Problemstillingen er å undersøke om det er forskjell på
trivsel i kroppsøvingsfaget blant elever med lav og høy fysisk form.

Et strategisk utvalg av 26 elever på andre året på videregående skole ble intervjuet på slutten
av skoleåret. Det er kun elever som har deltatt i kroppsøving som er med i studien. Elevene
ble valgt ut basert på oksygenopptak, 13 elever (7 jenter og 6 gutter) hadde lav fysisk form
(VO2max = 172 ± 28 ml kg-0,67 min-1), mens 13 elever (7 gutter og 6 jenter) hadde høy fysisk
form (VO2max = 230 ± 34 ml kg-0,67 min-1). Studien tar utgangspunkt i semi-strukturerte
intervjuer med varighet mellom 30-60 minutter. Intervjuene ble transkribert og analysert
ved hjelp av NVivo. Resultatene analyseres ut fra motivasjonsteorier med særlig forankring i
sosialkognitive teorier (Deci og Ryan (1985), Csikszentmihalyi (1975) og Bandura (1997)).

Foreløpige analyser tyder på at både elever med lav og høy fysisk form trives i kroppsøving,
men det begrunnes ulikt. Elever med lav fysisk form oppgir å trives med kroppsøving fordi
de opplever kroppsøving som et praktisk avbrekk i skolehverdagen, mens elever med høy
fysisk form oppgir å trives godt fordi de ser på kroppsøvingsfaget som trening. Elevene med
lav fysisk form skiller seg ut med å trives mindre når øvelsene krever utholdenhet eller i
øvelser hvor elevene sammenlignes med elever i god fysisk form. Det tyder på at læreren
spiller en viktig rolle for elevenes trivsel, både blant elever som er i lav og høy fysisk form.
Begge gruppene opplever også at faget er en god arena for å danne kameratskap, og dette gir
trivsel for elevene siden kameratskapet overføres til andre skolefag og bidrar til den generelle
trivselen i skolehverdagen.
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Grunnleggende ferdigheter i kroppsøving � Hvem bryr seg?

Pettersen, Mads & Egil Galaaen Gjølme

PLU, NTNU
Tidligere studier viser at elever ikke får trent sine grunnleggende ferdigheter i praktisk es-

tetiske fag, og at sammenhengene mellom kompetansemål og de grunnleggende ferdighetene
i fagene fremstår utydelig i læreplanen (Hallås et.al 2013). I følge «Rammeverk for grunn-
leggende ferdighet (Udir)» skal de fem grunnleggende ferdighetene bidra til å utvikle elevens
kompetanse i faget. Med bakgrunn i dette ønsker vi å undersøke: Hvordan spiller de grunn-
leggende ferdighetene en rolle for undervisningspraksisen i kroppsøvingsundervisningen, og
hvilken rolle bør de spille? Denne problemstillingen er aktuell med tanke på diskusjonen om
undervisningsinnholdet i kroppsøving (Leirhaug 2014, Hordvik 2014) og NOU-rapporten
(2014) i forhold til dybdelæring i undervisningen.

Denne artikkelen vil basere seg på data fra dybdeintervjuer med utvalgte kroppsøvingslæ-
rere. Hvor fokuset vil ligge på lærerens forståelse av de grunnleggende ferdighetene i kropps-
øving samt refleksjoner omkring muligheten for økt læringsutbytte gjennom undervisningsopp-
legg der de grunnleggende ferdighetene inkluderes.

ResultaterForventede resultater i denne studien vil være at lærene opplever inkluderingen
av de grunnleggende ferdighetene som utfordrende og kan gå på bekostning av fagets egenart,
og at de i liten grad ser hvordan grunnleggende ferdigheter bidrar til å øke læringsutbyttet i
faget. KonklusjonTrenger vi de grunnleggende ferdighetene i kroppsøvingsfaget? Kan de styr-
ke læringsutbyttet i forhold til fagets formål og kompetansemål? Vi forventer en konklusjon
der vi vurderer hvorvidt de grunnleggende ferdighetene bør spille en rolle i kroppsøvingsfaget
eller ikke, eventuelt hvordan grunnleggende ferdighetene kan påvirke undervisningspraksisen.

Lærerutdanning � rom 1521

Yrkesfaglærerløftet!Hvordan er status og behov for yrkesfaglærerutdanning i
Norge?

Rokkones, Klara

PLU, NTNU
Hvordan er status og behov for yrkesfaglærerutdanning i Norge?Gjennom prosjektet «Na-

sjonal utbygging av yrkesfaglærerutdanning» har en prosjektgruppe kartlagt status og behov
for yrkesfaglærerutdanning i Norge. I en rapport publisert i april 2014 foreslås flere tiltak,
blant annet for å bedre rekrutteringen og for å styrke fagmiljøer og forsknings- og utviklings-
arbeid knyttet til denne utdanningen. Prosjektet ble finansiert av Kunnskapsdepartementet.Et
sentralt spørsmål for oss som jobber med yrkesfag er også de politiske signaler med utgangs-
punkt i Lærerløftet. Omfatter det også et yrkesfaglærerløft som vår kartlegging viser at det er
behov for.

Kartleggingen bygger på møter med fagmiljøene, studenttall og egenrapporter fra fagmil-
jøene, kartlegging av fagkompetanse og en nasjonal kartlegging av behov for lærerutdanning
i yrkesfaglig programfag, sendt ut til alle fylkeskommuner. Annet tallmateriale er innhentet
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blant annet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og database for statistikk for høyere utdanning
(DBH).

Resultatene av kartleggingen viser at det har vært en markant økning av nyutdannede kan-
didater fra lærerutdanning for yrkesfag de siste fem årene. Et tilstrekkelig antall studieplasser
er avsatt til utdanningene, ut fra behovet i videregående skole. En konklusjon prosjektgrup-
pen trekker er derfor at det, generelt sett, ikke trengs flere studieplasser. Imidlertid kan ikke
situasjonen analyseres ut fra generelle trekk, men må ta hensyn til de ulike studieprogram-
menes utfordringer. Kartleggingen avdekker at nær halvparten av studieplassene på nasjonalt
nivå ved det ettårige studiet, PPU for yrkesfag, går til studenter med fagbakgrunn rettet mot
helse- og oppvekstfag. Fagområdene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og indu-
striell produksjon har størst rekrutteringsutfordringer nå og framover. Paradoksalt nok er det
i disse fagområdene vanskeligst å tiltrekke seg kvalifiserte søkere – både til lærerutdanning og
til stillinger i videregående skole. Minst 1000 yrkesfaglærere jobber i videregående skole i dag
uten godkjent lærerutdanning.

Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - endring i
kunnskapskultur

Maugesten, Marianne & Ingebjørg Mellegård

Høgskolen i Østfold
Evaluering av den store satsingen Kompetanse for kvalitet viser at lærere i videreutdanning

i liten grad deler den nyervervede kunnskapen med kollegaer og ledelse, og at det legges lite til
rette for kunnskapsdeling fra skoleledelsens side. Dette bekreftes i en forundersøkelse ved egen
høgskole der videreutdanningsstudentene uttrykte et klart ønske om mer faglig samarbeid. I
tillegg til utvikling av den individuelle lærers kompetanse har utdanningsmyndighetene som
mål å motivere lærere til å bygge læringsfellesskap ved egen arbeidsplass. I denne studien un-
dersøkes hvordan en nyutviklet modell for kunnskapsdeling påvirker kunnskapskulturen hos
den enkelte lærer og ved den enkelte skole ved gjennomføring av et obligatorisk arbeidskrav
i videreutdanningsstudier i engelsk og matematikk. Arbeidskravet innebærer presentasjon av
en fagartikkel eller begrunnet aktivitet for kollegaer og ledelse ved egen skole; presentasjonen
følges av en diskusjon og en faglig og fagdidaktisk refleksjon. I etterkant skriver studentene en
refleksjonstekst der de ulike aktørenes tanker kommer fram.

Hargreaves & Fullans teori om profesjonell kapital legges til grunn i studien; denne bygger
på interaksjonen mellom tre dimensjoner kunnskap: humankapital, sosial kapital og beslut-
ningskapital. Videre anvendes Desimones fem karakteristiske trekk ved videreutdanning som
gir god effekt på utvikling av undervisningspraksis: faglig innhold, aktiv læring, koherens
mellom eksisterende og ny kunnskap, tidsrammen både i utstrekning og varighet og det kol-
lektive perspektivet hvor flere lærere fra samme skole tar videreutdanning samtidig. Forholdet
mellom teori og praksis er sentralt i utvikling av profesjonalitet; Ertsås & Irgens utvider for-
ståelsen av teoribegrepet: fra teori som subjekt til teori som prosess, teoretisering. Slik beveges
oppmerksomheten fra ren metateori til en aktiv prosess hvor teori både anvendes og konstru-
eres. Empirien i studien utgjør videreutdanningsstudentenes refleksjonstekster; disse tekstene
er analysert ut fra induktivt, deduktivt og abduktivt perspektiv ved bruk av en matrise med

84



Lærerutdanning – rom 1521

antatte kategorier.
Resultater av studien viser at lærerne og skolelederne har begrenset erfaring med slik kunn-

skapsdeling, men de gir positive tilbakemeldinger om en utbytterik og helhetlig læringspro-
sess. Det er entydige indikasjoner på at denne form for arrangert læringssamfunn med en
stram arkitektur hvor nyervervet og forskningsbasert kunnskap deles, utløser den gode fag-
samtalen. Det kan se ut som om læringsfelleskapet hjelper videreutdanningsstudentene i teo-
retisering slik at de bedre kan begrunne sine valg i planlegging og undervisning. I følge Ertsås
& Irgens er det nettopp evnen til teoretisering i kunnskapsutviklingen som er den kritiske
faktoren for at læreren skal kunne utvikle og begrunne sin praksis og slik framstå som en pro-
fesjonell yrkesutøver. Videreutdanningsstudentene erfarer dette som en endring i sin lærings-
og kunnskapskultur. Resultatene viser at det i videreutdanningsstudier er avgjørende å utvi-
de utprøvingsarenaen for nyervervet kunnskap slik at både klasserommet og fagfellesskapet
inkluderes.

Utdanning, forskning og utviklingsarbeid i skjønn forening på
lektorutdanningen i realfag.

Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Ellen Karoline Henriksen

Universitetet i Oslo
I prosjektet ReleKvant utvikles nettbaserte undervisningsmoduler i kvantefysikk og relati-

vitetsteori. Modulene legger vekt på bruk av skriftlig og muntlig språk, og skal fungere som
verktøy for lærere for å undervise moderne fysikk på en kvalitativ måte. Det har vært et
mål for prosjektet å involvere lektorstudenter i forskningen, både masterstudenter og studen-
ter tidligere i studieløpet. I prosjektet kommer studentene tett på hvordan elevene tenker og
arbeider i klasserommet. Gjennom studentaktiv forskning får de tidlig et innblikk i lærerhver-
dagen og hvilke didaktiske utfordringer som vil møte dem i lærerrollen.Her vil vi fokusere på
følgende problemstilling: Hvordan kan vi involvere lektorstudentene i FoU-arbeid slik at de
får innblikk i læreryrket og blir mer forberedt til yrket de har valgt?

Metodikken følger Educational Design Research (EDR), hvor hensikten er å kombinere
forskning med utvikling som kommer praksisfeltet til nytte. Utgangspunktet for utviklingen
er et sosiokulturelt syn på læring, hvor språkets rolle i læringsprosessen står sentralt. Datama-
terialet er hentet fra utprøvinger av undervisningsmoduler i fem fysikk-klasser. Data er samlet
gjennom registrering av elevenes skriftlige svar på den digitale plattformen, og opptak av elev-
samtaler i små grupper gjennomført med elevenes egne mobiltelefoner. Dette er supplert med
klasseromsobservasjoner.

Pr. februar 2015 er fem masterstudenter fra hhv UiOs og NTNUs lektorprogrammer knyt-
tet til prosjektet. Disse får en masteroppgave med høy relevans for den hverdagen de møter
som nyutdannede realfagslektorer. Tre laveregradsstudenter ved UiO er også tilknyttet pro-
sjektet. Disse studentene får lønnet arbeid som har relevans for profesjonsutdanningen og
opplever samtidig at selve utdanningen blir mer skolenær. Dette bidrar til at det såkalte «prak-
sissjokket» blir mindre når de i fremtiden selv skal stå med ansvaret for en fysikk-klasse i
videregående skole. ReleKvant har bidratt til å utvikle en modell for studentaktiv forskning
der lektorutdanning, forskning og utvikling er vevet tettere sammen. Studentene på prosjek-
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tet utvikler undervisningsressurser, observerer i klasserommet, transkriberer lydfiler og tolker
elevsvar. Erfaringene blir brukt til å videreutvikle undervisningsressursene og til å få en bedre
forståelse av klasseromssituasjonen, arbeidsmåter og elevenes tilnærming til læringsressurse-
ne. Studentenes «unge øyne» er sentrale da de befinner seg midt mellom rollen som elev og
forsker og bidrar således med et verdifullt blikk i utviklingen av modulene.
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